












































































































1. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Polgármester 2022. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.04.06. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.03.17. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 
 



  Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal  

Jegyzőjétől 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

  
 ELŐTERJESZTÉS 

 
A polgármester 2022. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyására. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C. § (2) 
bekezdése rendelkezik a polgármester szabadság ütemezési tervének a jóváhagyásáról. A képviselő-
testület minden évben jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.  

Fentiekre tekintettel Varga Attila polgármester szabadságát a Kttv. 225/C. §-ában meghatározottak 
szerint kell megállapítani az alábbiak szerint:  

A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi huszonöt munkanap 
alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra, azaz 39 nap szabadságra jogosult. 

A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése a következőket tartalmazza: a polgármesternek a szabadságot az 
esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. 

Fentiek alapján Varga Attila polgármester törvény szerint meghatározott 2022. évi szabadsága:  
 
Tárgy évi szabadság:   39 nap 
2021. évről áthozott szabadság:   41 nap 
Összes szabadság:   80 nap 
 
2022. évi szabadságütemezés: 
Január 2 nap 
Február 9 nap  
Március 0 nap 
Április 5 nap 
Május 5 nap    
Június 0 nap 
Július 15 nap 
Augusztus 15 nap 
Szeptember 0 nap 
Október 9 nap 
November 10 nap 
December 10 nap 
Összesen:  80 nap  
 
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a polgármester szabadságának mértékét a fent idézett 
jogszabályhely pontosan meghatározza, azonban javasolt ezen szabadságok ütemezéséről a képviselő-
testület általi határozat hozatala, ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetben foglaltaknak megfelelően döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Cserkeszőlő, 2022. március 17. 
 
 
 dr. Tóth Dániel sk. 
 jegyző 



 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 
 
…./2022.(III…..)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- Varga Attila polgármester 2022. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének 
jóváhagyásáról. 

 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX tv. 225/C. § (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Varga Attila főállású polgármester 
2022. évi szabadságának ütemezéséről az alábbi határozatot hozza. 
 
Varga Attila polgármester 2022. évi szabadsága: 
Tárgy évi szabadság:   39 nap 
2021. évről áthozott szabadság:  41 nap 
Összes szabadság:   80 nap 
 
2022. évi szabadságütemezés: 
Január 2 nap 
Február 9 nap  
Március 0 nap 
Április 5 nap 
Május 5 nap    
Június 0 nap 
Július 15 nap 
Augusztus 15 nap 
Szeptember 0 nap 
Október 9 nap 
November 10 nap 
December 10 nap 
Összesen:  80 nap  
  
 
 
Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - Varga Attila polgármester – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Munkaügyi csoport – helyben 
 
 
 
 
 Varga Attila dr. Tóth Dániel 
 polgármester jegyző 
 



2. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Az önkormányzati intézményekben alkalmazott étkezési, gondozási térítési díjak megállapítása.

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.04.06. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.03.23. 

 
Készítette:   
Pappné dr. Czakó Petra aljegyző 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   
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Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (III. 31.) önkormányzati 
rendelete 

az Önkormányzati intézményekben alkalmazott étkezési, gondozási térítési díjakról 

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 13. §. (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. tv 147. § (1) bekezdése, a 151. § (2) f) pontja és a 162. § (5) bekezdés felhatalmazása 
alapján, továbbá a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről 
szóló 62/2011(VI.30) VM rendelet rendelkezésinek figyelembevételével a fenntartásában működő 
gyermekintézmények élelmezési nyersanyagnormájának költségét, a fizetendő étkezési térítési 
díjakat, valamint a bölcsődei gondozási térítési díjat alábbiak szerint állapítja meg: 

1. § 

(1) Bölcsődei ellátás étkezési térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) Óvodás gyermekek étkezési térítési díjait a 2. melléklet tartalmazza. 

(3) Napközis alsós gyermekek étkezési térítési díjait a 3. melléklet tartalmazza. 

(4) Napközis felsős gyermekek étkezési térítési díjait a 4. melléklet tartalmazza. 

(5) Menzás alsós gyermekek étkezési térítési díjait az 5. melléklet tartalmazza. 

(6) Menzás felsős gyermekek étkezési térítési díjait a 6. melléklet tartalmazza. 

(7) Önkormányzati és intézményi dolgozók, Beruházó Kft. állandó dolgozói, Cserkeszőlői Általános 
Iskola tanárai, pedagógusai és közalkalmazottai étkezési térítési díjait a 7. melléklet tartalmazza. 

2. § 

A PS ÁMK Bölcsődében a gondozásra megállapított intézményi térítési díj: 3.255,- Ft/nap 

3. § 

Hatályát veszti az Önkormányzati intézményekben alkalmazott étkezési, gondozási térítési díjakról 
szóló 21/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelet. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző  
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1. melléklet 

Bölcsődei ellátás étkezési térítési díjai 

Napi élelmezési nyersanyag 
norma 

Reggeli 75,- Ft 

Tízórai 20,- Ft 

Ebéd 225,- Ft 

Uzsonna 55,- Ft 
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2. melléklet 

Óvodás gyermekek étkezési térítési díjai 

Napi élelmezési nyersanyag 
norma 

Tízórai 75,-Ft 

Ebéd 265,- Ft 

Uzsonna 50,- Ft 
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3. melléklet 

Napközis alsós gyermekek étkezési térítési díjai 

Napi élelmezési nyersanyag 
norma 

Tízórai 85,- Ft 

Ebéd 300,- Ft 

Uzsonna 60,- Ft 
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4. melléklet 

Napközis felsős gyermekek étkezési térítési díjai 

Napi élelmezési nyersanyag 
norma 

Tízórai 95,- Ft 

Ebéd 310,-Ft 

Uzsonna 60,-Ft 
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5. melléklet 

Menzás alsós gyermekek étkezési térítési díjai 

Ebéd élelmezési nyersanyag 
norma 

Ebéd 300,-Ft 
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6. melléklet 

Menzás felsős gyermekek étkezési térítési díjai 

Ebéd élelmezési nyersanyag 
norma 

Ebéd 310,- Ft 
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7. melléklet 

Önkormányzati és intézményi dolgozók, Beruházó Kft. állandó dolgozói, Cserkeszőlői 
Általános Iskola tanárai, pedagógusai és közalkalmazottai étkezési térítési díjai 

Ebéd élelmezés nyersanyag 
norma 

Ebéd 590,-Ft 
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Végső előterjesztői indokolás 

A 2022. évre vonatkozóan az Önkormányzati intézményekben alkalmazott étkezési, gondozási 
térítési díjak megállapítása jogszabályi kötelezettség. 



3. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Felnőtt korú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megállapítása. 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.04.06. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.03.23. 

 
Készítette:   
Pappné dr. Czakó Petra aljegyző 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   
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Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (III. 31.) önkormányzati 
rendelete 

a felnőtt korú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak 
megállapításáról 

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 13. §. (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

1. § 

(1) Az intézményi térítési díj megállapítása az alábbi ellátásokra terjed ki: 
a) étkeztetés 
b) házi segítségnyújtás 

(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja: 
a) Intézményi térítési díj (kiszállítás nélkül): 554 Ft/nap ÁFA-val 
b) Intézményi térítési díj (kiszállítással):660 Ft/nap ÁFA-val 

(3) Azon személyek, akiknek a jövedelmük a nyugdíjminimum: 
a) 200 %-át nem haladja meg, 130 Ft támogatást nyújt az önkormányzat az ebéd árához és 

kiszállítási költséget nem kell fizetni. 
b) 250 %-át nem haladja meg, 80 Ft támogatást nyújt az önkormányzat. 
c) 250-300 % közötti jövedelem esetén, ha az ellátott egyedülálló és nincs tartására köteles és 

képes hozzátartozója vagy a községben lakó hozzátartozója, a szállítási költség kérelemre 
elengedhető. 

(4) A személyi térítési díj nem haladhatja meg étkeztetés esetén a szolgáltatást igénybe vevő személy 
rendszeres havi jövedelmének a 30%-át. 

(5) A személyi térítési díj megállapítása a 18/2021. (VI.14.) számú önkormányzat rendelet, valamint 
a szociális törvény alapján történik 

2. § 

(1) Intézményi térítési díj házi segítségnyújtás: személyi gondozás és szociális segítés esetén: 
a) Személyi gondozás óradíja:400 Ft/ óra 
b) Szociális segítés óradíja:400 Ft / óra 

(2) Személyi térítési díj megállapítása házi segítségnyújtás esetén: 
a) A személyi térítési díj nem haladhatja meg házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatást igénybe 

vevő személy rendszeres havi jövedelmének a 25%-át. 
b) A házi segítségnyújtás és étkeztetés együttes igénybevétele esetén a személyi térítési díj nem 

haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének a 30%-át. 
c) Ingyenes az alapszolgáltatások igénybevétele szempontjából szociálisan rászorulók számára, 

azaz azoknak, akiknek az önellátó képessége olyan mértékben csökkent, hogy önmagáról, 
illetve eltartottjáról önállóan gondoskodni nem tud és: 
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ca) 65. életévét betöltötte, vagy 
cb) korhatárra tekintet nélkül, amennyiben egészségi állapota, vagy fogyatékossága, vagy 

szenvedélybetegsége, vagy pszichiátriai betegsége, vagy hajléktalansága 
indokolja, valamint nincs közeli hozzátartozója vagy tartásra kötelezhető személy, aki vállalná 
az ellátott gondozását. 

(3) A gondozási szükséglettel nem rendelkező személy részére biztosított házi segítségnyújtás esetén 
a térítési díj, a házi segítségnyújtás szolgáltatási önköltségével azonos mértékű: 1 617,-Ft/óra.  

3. § 

Hatályát veszti a felnőtt korú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak 
megállapításáról szóló 20/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelet. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző 
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Végső előterjesztői indokolás 

A 2022. évre vonatkozó a felnőtt korú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjainak megállapítása jogszabályi kötelezettség. 



4. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Védőnői Szolgálat beszámolója. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.04.06. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.02.28. 

 
Készítette:   
Komlós Orsolya védőnő 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Komlós Orsolya védőnő 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



  Cserkeszőlő Községi Önkormányzat  

Polgármesterétől 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

  
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a 2021-ben végzett védőnői munkáról szóló beszámoló elfogadására 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Cserkeszőlői Védőnői Szolgálat minden évben beszámol az előző évben végzett munkájáról 
a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen véleményezni az előterjesztés 
mellékleteként becsatolt 2021-ben végzett védőnői munkáról készített beszámolót. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022. február 28. 

 
 
 

 Varga Attila sk. 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 
 
…./2022.(III…..)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- Védőnői Szolgálat beszámolójának elfogadásáról. 
 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. évben végzett védőnői 
munkáról szóló beszámolót és akként határozott, hogy a beszámolót elfogadja. 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Komlós Orsolya védőnő - helyben 
 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 

 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző  
     
 
 











5. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Beszámoló a szociális alapszolgáltatások tevékenységéről 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.04.06. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.02.28. 

 
Készítette:   
Karácson Melinda szociális munkatárs 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Karácson Melinda szociális munkatárs 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



  Cserkeszőlő Községi Önkormányzat  

Polgármesterétől 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

  
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a szociális alapszolgáltatások tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat szociális alapszolgáltatások, étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat minden évben beszámol az előző évben végzett 
munkájáról a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen véleményezni az előterjesztés 
mellékleteként becsatolt 2021-ben végzett szociális alapszolgáltatások tevékenységéről 
készített beszámolót. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022. február 28. 

 
 
 

 Varga Attila sk. 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 
 
…./2022.(III…..)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szociális alapszolgáltatások tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról. 

 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. évi szociális 
alapszolgáltatások tevékenységéről szóló beszámolót és akként határozott, hogy a beszámolót elfogadja. 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Karácson Melinda szociális munkatárs - helyben 
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Településünkön 2003. óta    vehető   igénybe az akkor még  tanyagondnoki szolgáltatás, ma 
már Szociális Alapszpolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki 
szolgáltatás. 

Célja:  

A szociális. tv. 60.§. értelmében a szolgáltatás célja ”az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb 
belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, 
az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint 
egyes alapszolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű 
szükségletek teljesítésének segítése”.  

A szolgáltatás működtetése a település lakosság számától függ. A falugondnoki szolgálat a 600, 
vagy annál kevesebb lakossal rendelkező településeken hozható létre. A tanyagondnoki 
szolgálatnál ez a határ kettős, mivel egyrészt az indításhoz minimum 70 fős lakott külterülettel, 
vagy egyéb belterülettel kell rendelkezni, de létezik a szolgálat által ellátható személyek 
maximuma is, ami 400 fő. Amennyiben ezt meghaladja a külterület, vagy egyéb belterület 
nagysága, több szolgáltatást kell/lehet működtetni. 

Közvetlen munkáltatónk a szociális törvény értelmében a polgármester. 

 FELADATAINK: 

Alapfeladatok: 

Közreműködés: 

 - az étkeztetésben, 

- a házi segítségnyújtásban, 

- a közösségi és szociális információk szolgáltatásában 

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így:  

-  a háziorvosi rendelésre szállítás, 

-  az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, 

- a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása 

  

 

 



 Kiegészítő feladatok: 

az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása. Az egyéb 
lakossági szolgáltatások, az előzőekben meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások 
biztosításában való közreműködés. 

 Közvetett feladatok: 

- az ételszállítás önkormányzati intézménybe, 

- az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, 

- a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása. 

Összefoglalva tehát:  feladataink elsősorban a külterületi lakosság szociális alapellátása, illetve 
minden olyan feladat ellátása, amely segíti a mindennapi életvitelében az embereket.  

  

Így feladataink: 

   - ebédszállítás, 

   - betegek orvoshoz szállítása 

   - szükség esetén orvos beteghez szállítása, 

   - gyógyszer felíratása, kiváltása,  

   - egészségügyi és szociális szolgáltatás (vérnyomásmérés, szűrővizsgálatokra szállítás) 

   - élelmiszerek és egyéb szükségleti cikkek bevásárlása, 

   - lakossági ügyek intézése (csekkek, számlák befizetése). 

   - idős, rászoruló emberek szállítása nyugdíjas klubba, templomba, temetőbe, tüdőszűrésre, 

   - magányos emberek sorsának figyelemmel kísérése, 

   - felmerülő problémák jelzése az illetékeseknek, 

   - közösségi rendezvények szervezésében, lebonyolításában részvétel, 

   - minden olyan feladat elvégzése, melyre az adott területen és az adott rászoruló embernél 

     szükség van, illetve amire a munkáltatója utasítja, vagy amire szükség van. 



  

A 2004. évi módosítás nagy változást hozó eleme a térítésmentesség előírása, melynek célja a 
szolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés és igénybevétel biztosítása volt. Lényegében 
ugyanezek vannak most is érvényben. 

  

A szociális alapszolgáltatások ellátási területe Cserkeszőlő közigazgatási területe. 

  

A tanyagondnoki szolgáltatás településünkön három körzetben működik, 3 gépjárművel. Mivel 
az autókkal ételt is szállítunk, az ÁNTSZ előírásainak eleget kell. (az előírásnak megfelelően 
tartunk benne tisztító-, mosó – és törlőfelszerelést, valamint vizet). 

 Ezt a  szolgáltatást a külterületen életvitelszerűen élő lakosok megszületésüktől életük végéig 
vehetik igénybe ingyenesen, kérelemre.   

I. körzet: Richvalszky József- Ford Tranzit Custom 

II. körzet: Szabados Lászlóné- Skoda Yeti 

III. körzet: Nagy Katalin- Skoda Yeti 

Ez a szolgáltatás komoly és jelenvaló társadalmi szükséglet. Több mint 20 éve stabilan működik 
hazánkban. 

Községünkben is nagyon jellemző folyamat az idősödés, ez természetszerűleg hordozza 
magával azt, hogy az öngondoskodás képességét valahol pótolni kell. 

Cserkeszőlőben ezt a szociális alapszolgáltatások keretében próbáljuk megoldani. 

A szociális alapszolgáltatások biztosítása határozatlan idejű működési engedéllyel történik. 

Ennek feltétele a tanyagondnoki szolgálat esetében a tárgyi és személyi feltételek teljesítése 
volt. Tárgyi feltétel, hogy minden körzetben legyen autó, és a személyi, hogy mindenkinek 
legyen meg a tanyagondnoki végzettsége. 

. 

 

 

.  



Házi segítségnyújtás: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény módosítása folytán 
a házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül két tevékenységi kör került kialakításra. 

Az alacsony szükségletek kielégítésére a szociális segítés és az intenzív szükségleteket 
kielégítő személyi gondozás.  

A gondozónők munkavégzésük során fokozottan alkalmazzák a megfelelő higiéniás 
szabályokat, védőfelszerelést minden alkalommal használnak. Az ápolási, gondozási 
feladataikon túl, a jelentős adminisztrációs kötelezettségüknek is eleget tesznek.  

A feladat ellátása jelenleg Kalász Csabáné és Kovácsné Mészáros Edit szakképzett 
gondozónővel történik. 

Szociális étkeztetés: 

A 2021-as évben  a szociális ebédet igénylő személyek száma mérséklődött, a korábbi éveknek 
megfelelően. Helyreállni látszik a veszélyhelyzet előtti egyensúly.  

Naponta vezetjük az ebédnyilvántartást, hetente leadjuk az ebéd megrendelést, havi összesítőt 
készítünk, majd egyeztetünk a közkonyhával vagy a Napsugár étteremmel (2010. augusztusától 
innen kapjuk a szociális ebédet), mely alapján majd számláz az önkormányzat. 

 

Általában a következőképen alakul egy napunk:  

2021.  májusa óta ismét együtt dolgozunk mindnyájan, a korábbi váltott munkarend fenntartása 
már nem volt indokolt.  

Munkamegbeszélést szinte minden nap tartanunk kell, másképp nem is tudnánk ennyi feladatot 
összehangolni és hatékonyan elvégezni. Ezt nem mindig tudjuk a reggeli órákra időzíteni, 
inkább valamikor a délelőtti órákban, az ebédszállítás előtt tudunk összejönni egy rövidebb 
időre.  Megosztjuk egymás között a közös feladatokat (orvos, gyógyszertár, hivatalos ügyek, 
kisebb- nagyobb beszerzések). Ezen túlmenően, mindenki a saját területét látja el, valamint 
elvégez minden olyan feladatot, amivel megbíztak bennünket és a szociális törvény megengedi, 
valamint a munkaköri leírásban is szerepel.  

A munkavégzéshez szükséges védőfelszerelés önkormányzati és állami forrásból biztosított; 
ezen felül az önkormányzat a járvány terjedésének megelőzése érdekében más eszközöket is 
biztosít, például: egyszerhasználatos szalagfüles zacskók a bevásárlásokhoz, a gépjárművek és 
az irodahelyiségünk heti rendszerességgel történő ózonos fertőtlenítése. 

A szabadságok kivételét megoldottuk, lehetősége volt mindenkinek a tervezett szabadságát 
kívánsága szerint kivenni, így jutott idő a pihenésre, feltöltődésre is.  



Ebben fontos szerepet játszott a két tanyasegítő kollégánk jelenléte, akik a tanyagondnokok 
bármelyikét helyettesíteni tudják, ha arra van szükség. Az érvényben lévő törvény szerint, más 
megbízott személy is helyettesítheti a tanyagondnokot. 

A területünkön élő ellátottakat folyamatosan értesítjük szóban és írásban is a változásokról Pl.: 
térítésdíj változásról, vagy az ünnepek alkalmával áthelyezett munkaszüneti és munkanapokról. 

 Interneten kötelező naponta jelenteni, név és Taj szám szerint az étkeztetésben és házi 
segítségnyújtásban részesülőket az NRSZH felé. 

Kapcsolattartás, együttműködés: 

A kapcsolattartást az ellátottakkal és a hozzátartozóikkal nagyon komolyan vesszük. Jelen 
helyzetben ez méginkább felértékelődött. Ugyanilyen fontosnak tartjuk a rendszeres 
megbeszélést a hivatali munkatársakkal, a különféle civil szervezetekkel: Nyugdíjas klubbal, 
Ifjúsági klubbal, polgárőrség munkatársaival, rendőrséggel. Negyedévente jelzőrendszeres 
megbeszélést tartunk: a háziorvossal, védőnővel, családgondozóval, polgárőrökkel, rendőrrel. 
Egyházakkal is kapcsolatot tartunk. Több esetben kérjük a segítségüket., szükség esetén tudunk 
tőlük hozni ételt, italt, ágyneműt, ruhaneműt a rászorulóknak. 

Állandó kapcsolatban vagyunk a szociális területen működő szervekkel is, pl. Vöröskereszttel, 
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal 

A továbbiakban a tanyagondnoki szolgáltatásról számolok be bővebben, mivel a törvény ezt 
írja elő:  

A tanyagondnok speciális ismeretei közé tartozik: 

         - helyismerettel rendelkezik, tudja az utakat, az elérhetőségeket, 

         - általános ismeretek a tanyai életformáról, mentalitásról, 

         - ismeri a területen élők szociális és mentálhigiénés állapotára jellemzőket, 

         - konkrétan ismeri a családokat, jelzőrendszeri tagként előzetes ismereteteket adhat róla. 

  

A szolgáltatás elsősorban az egyes ember, a hátrányos helyzetű térségekben élő rászorulók 
közvetlen segítése céljából jött létre, és kap támogatást az adófizetők forintjaiból. Emellet 
csupán másodlagos feladata lehet az elsődleges cél ellátásán túli szabad kapacitás esetén az 
ugyancsak a település javát, de a rászoruló emberek szükségleteinek kielégítését csupán 
közvetve szolgáló tevékenységek, intézmények segítése.  

A tanyagondnokság egyszemélyes szolgáltatás. A külterületen élőknek gyakran ez az egyetlen 
lehetőségük arra, hogy olyan alapvető szolgáltatásokhoz hozzájussanak, mint az orvosi ellátás, 



gyógyszertár, bolt, postai szolgáltatások stb. Nem meglepő, hogy igen magas lakosságigény 
jelentkezik, melynek néha nehezen tudunk eleget tenni. 

A legfontosabb, hogy leüljünk a magányos emberrel beszélgetni, meghallgatni őket. Ezeknek a 
beszélgetéseknek aztán vannak egyéb hasznai is, például lehet tájékozódni az ellátottak 
táplálkozási vagy gyógyszerszedési (vagy nem szedési) szokásaikról, családi kapcsolataikról 
stb. 

Továbbra is sokan fordulnak hozzánk kéréssel, hogy segítsünk önellátásra már képtelen   
hozzátartozójuknak bennlakásos otthont keresni. Nagy szükség lenne a településen egy 
szociális intézmény kialakítására, hogy az életüket itt le élő emberek ne kényszerüljenek arra, 
hogy utolsó évekeit idegen helyen, idegen emberek között töltsék. Mi mindannyian, akik itt 
dolgozunk valljuk azt, hogy amíg lehet ne mozdítsuk ki az idős embert az otthonából, a 
megszokott környezetéből. Számukra nagyon fontos az állandóság, stabilitás. Bizonyos 
élethelyzetekben azonban sajnos nincs más megoldás, ha csökken az önfenntartó képesség és 
állandó felügyeletet igényel valaki, akkor el kell helyeznünk.  

A tanyagondnoki szolgáltatásnak fontos feladata a szállítási teendők ellátása. A külterületi 
lakosság részére, az egyik legfontosabb feladat, melyet a veszélyhelyzet ideje alatt, biztonsági 
intézkedésként felfüggesztésre került, hiszen nem kockáztathattuk munkatársaink egészségét, 
hiszen a gépjárműben egy légtérben van az utas és tanyagondnok/házigondozó.  Helyette 
igyekeztünk minden kérésnek eleget tenni és elintézni mindenkinek azt amire szüksége volt 
(bevásárlás, receptíratás, gyógyszerkiváltás, postai ügyintézés stb.) 

Az ebédszállításnál lényeges szempont a gyors kiszállítás. Ez is komoly szervezést igényel 

Célunk továbbá, az ebédszállításra és a sokrétű feladatok ellátására fordított idő és energia 
hatékony beosztása. Az ebédnek ugyanolyan minőségűnek kell lenni, amikor megkapja az 
ellátott, mint ahogy kiszolgálják a főzőhelységben.  Jelenleg napi 50-65 adagot szállítunk a 
Napsugár Étteremből. 

 A 2021-es évben szokás szerint a gyermekétkeztetésben is közreműködtünk: a nyári szünetben 
ebédet szállítottunk a külterületen élő családok részére. Ugyancsak bevásároltunk és házhoz 
szállítottuk a tőlünk segítséget kérő, karanténba helyezett családok részére is. 

  

A tanyagondnokok kötelező dokumentációként naponta vezetik a tevékenységnaplót, melyben 
egy kódrendszer segítségével rögzítik a napi tevékenységeket. Ezzel együtt még a jelenléti ívet 
és a gépkocsi menetlevelét is vezetni kell. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Minisztérium által kiírt pályázatokat. 

Az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt fektettek a tanyákra, a tanyasi életforma újra 
köztudatba kerülésére, népszerűsítésére. 



A segélyek, - ez általában élelem- kijuttatásában minden alkalommal segítünk. Van, akihez havi 
rendszerességgel meghatalmazás útján visszük a segélyt. 

Fontos itt megjegyezni, hogy a 2013 óta bevezetett évvégi pénzbeni nyugdíjas támogatásban 
2021-ben 298 személy részesült. Nagy segítség volt ez a családoknak, nagy örömmel fogadták.  

A szolgáltatást végzők minden más szakembernél jobban informáltak a település lakosainak 
helyzetéről, ezt igyekszünk is az ellátottak hasznára fordítani. „Beosztása komoly, felelősség 
teljes, nagy empátiát igénylő munka.” Tevékenységünket hivatásnak tekintjük, és az egész 
tanyavilág életét segítjük. Mindazon feladatokat igyekszünk ellátni, amelyért létrejött ez a 
rendszer. Tehát minden emberen segítünk, nem csak a közvetlen rászorulókon. 

A rászorultságot nem szabad vizsgálni. Az ellátás megillet minden külterületen élő lakost. 

Mi a saját településünkön élők igényei szerint alakítjuk munkánkat.  

Fontos kérdés a szolgáltatások minőségének javítása, a leterheltség, és a kiszolgáltatottság 
csökkentése. Ezekben nagy szerep jut a falu- tanyagondnokokat összefogó egyesületeknek, 
melyek képzéseket, szakmai találkozókat szerveznek, lehetőséget teremtenek a kapcsolati háló 
fejlesztésére, tanácsadást biztosítanak a felmerülő kérdésekben, a tagok és az illetékességi 
területen dolgozó valamennyi falu- és tanyagondnok érdekeinek védelmében is kiállnak. Az 
egyesület azonban nem csupán a szolgáltatást végzőknek jelent segítséget, hanem a szociális 
szakembereknek, valamint a szociális területen működő intézményeknek, szervezeteknek. A 
minisztérium is kikéri a véleményüket. 

 

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete egy szervezetbe tömöríti a falugondnokokat, 
tanyagondnokokat. Pártoló tagok lehetnek az önkormányzatok, a polgármesterek, a jegyzők, 
intézményvezetők. Az egyesület fő feladata az információk folyamatos biztosítása tagjaik, 
pártoló tagjaik felé: mely kötelezettségének eleget tesz, –többek között- a Hírlevelük 
megjelentetésével, a honlappal, a rendszeres szakmai találkozókkal. A kétévente megjelentetett 
Kalendáriumot vagy az „Olvasókönyvet” megkapjuk tőlük. 

Közgyűlést minden évben tart az egyesület, amin az eltelt időszak munkájáról beszámolnak. 

Ugyancsak évente rendeznek családi napot, mely 2021-ben is Lakiteleken került 
megszervezésre. Munkatársakként egy kellemes napot töltöttünk el együtt, családias 
környezetben, így gondoskodnak róla, hogy drága tréningek helyett fizikai és szellemi 
feltöltődést kapjunk.  

Az egyesületben a magánszemély 1.000 Ft tagdíjat, az önkormányzatok (ők a pártoló tagok) 
pedig szolgálatonként 21. 000 Ft támogató tagdíjat fizetnek. 



Ezúton is köszönjük, hogy az idén is átutalta az Önkormányzat a támogató tagdíjat.  az 
Egyesület részére. Ebből, illetve pályázati pénzekből fedezik a továbbképzések egy részét vagy 
egészét. 

  

Továbbképzések: 

Magyarországon, a szociális szférában átalakult a dolgozók továbbképzési rendszere, melyet a 
tavalyi évben már megtapasztalhattunk. A továbbképzések online formában vagy jelenléti 
oktatással  kerülnek  megszervezésre. Jelen pillanatban mindkettő elérhető. 

Nemzetközileg a Szociális Munka Napját november 12-én tartják. 2017 óta hivatalosan 
munkaszüneti nappá nyilvánították az e területen foglalkoztatottak részére. 

Beszámolóm elkészítéséhez alapként szolgált a Szociális törvény, a Falugondnoki Hírlevél és 
a saját munkánkon alapuló adminisztráció és tapasztalat.  

  

  

  

Cserkeszőlő, 2021.02.25. 

  

                                                                          Karácson Melinda 

                                                                          Szociális Alapszolgáltatások  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 2022. évi munkaterv 
értelmében a jegyző köteles beszámolni a Polgármesteri Hivatal előző évi munkájáról. 
 
A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak a település sajátos intézményrendszeréből és 
az ebből fakadó feladatokból adódóan nemcsak az államigazgatási és önkormányzati hatósági 
feladatokat kell ellátniuk, hanem az intézményrendszer egészének egyes működtetési feladatait is 
biztosítaniuk kell. 
 
Hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatunkban foglaltak szerint a hivatal feladata az önkormányzat 
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása. 
A polgármester önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a képviselő-testület 
hivatalának közreműködésével látja el. Irányításával a jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. 
 
2021. évben feladatainkat összesen 22 fő (köztisztviselő) személyi állománnyal láttuk el.  
 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Kormányrendeletben előírt 
képzettségi feltételeknek a Polgármesteri Hivatalban alkalmazott köztisztviselők megfeleltek, mindenki 
rendelkezett a munkakörére előírt szükséges szakképesítéssel. 
 
 Ennek érdekében a köztisztviselők folyamatosan továbbképzéseken, szakmai előadásokon, 
konzultációkon vesznek részt, szakmai felkészültségüket meghatározott terv szerint évente, szakmai 
tárgyakból történő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett kötelező kreditpontos vizsgák 
letételével kell bizonyítaniuk.  
 

 
JEGYZŐI FELADATOK 

 
A hivatalt a jegyző vezeti, és gyakorolja a polgármesteri hivatal köztisztviselői felett a munkáltatói 
jogokat, rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a bizottságokat és a képviselő-testületet az 
önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a hivatal munkájáról és az ügyintézésről. 
 
A jegyző dönt a hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben, valamint döntésre előkészíti a 
polgármester hatáskörébe tartozó ügyeket. 
 
A jegyző feladatai közé tartozik a testület munkájának segítése, testületi hatáskörű ügyekben az 
előterjesztések, határozati javaslatok, rendelet tervezetek elkészítése és elkészíttetésének szervezése, 
ezekhez jogi segítség nyújtása, valamint a testületi anyagok törvényességi szempontú vizsgálata. A 
jegyző gondoskodik a Képviselő-testület által elfogadott rendeletek kihirdetéséről is. 
 
A jegyző gondoskodik a hivatal szervezeti és működési szabályzatának és az egyéb jogszabály által 
kötelezően előírt, vagy egyébként szükséges belső szabályzatok elkészítéséről, szükség esetén 
módosításáról. 
 
Az önkormányzat valamennyi intézménye által kötött szerződések esetében előkészítő, jóváhagyó, 
valamint jogi ellenjegyző feladatot lát el.  
 
Peres eljárásokban segíti a jogi képviselő munkáját. 
 
Közvetlenül irányítja a belső ellenőrzést és az önkormányzati kintlévőségek kezelését. 
 
Együttműködik az önkormányzati intézmények vezetőivel, szükséges esetben törvényességi 
szempontból felügyeli tevékenységüket és iránymutatást nyújt számukra.  
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ALJEGYZŐI FELADATOK 
 
A jegyző akadályoztatása esetén a helyettesítését az aljegyző végzi, ebben az esetben az aljegyző 
valamennyi jegyzői feladatot köteles ellátni.  
 
Mindezek mellett az aljegyző feladatai az alábbiak: 

- beszerzésre irányuló igények rögzítése, 
- beszerzési eljárás megindítására jogosult szerv, személy tájékoztatása, 
- beszerzési eljárás előkészítése, 
- lehetséges ajánlattevők listájának elkészítése, 
- ajánlattételre történő felhívás, 
- kapcsolattartás a beszerzés résztvevőivel, 
- beszerzésekkel kapcsolatos információnyújtás, 
- ajánlatok közlése a döntésre jogosultakkal, 
- ajánlattevők tájékoztatása az eljárás eredményéről, 
- beszerzési Bíráló Bizottság üléseinek előkészítése, 
- képviselő-testületi ülésekre előterjesztések készítése, 
- jogszabálykutatás, 
- szerződéstervezetek előkészítésében történő közreműködés, véleményezés 
- megkeresések, felhívások, felszólítások elkészítése, 
- beadványok készítése. 

 
 

TITKÁRSÁGI FELADATOK 
 

A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatalban a titkársági feladatokat 2 fő köztisztviselő látja el.  
 
A titkársági ügyintézők legfőbb feladatai az alábbiak: 

- postán, hivatali kapunk és email-en keresztül érkező megkeresések, kérelmek, hivatalos levelek 
elektronikus iktatása és továbbítása az ügyintézők számára, 

- állampolgári bejelentések, panaszok illetékes szakterülethez továbbítása, 
- közreműködés a képviselő-testület, valamint a bizottságok üléseinek összehívásában, 

meghívók, előterjesztések, határozati javaslatok, rendelet tervezetek elkészítésében, 
- a képviselő-testület, valamint a bizottságok által tartott ülésekről jegyzőkönyv készítése, 

valamint továbbítása a kormányhivatal, illetve a község honlapját kezelő munkatárs részére, 
- a képviselő-testület által hozott határozatok kivonatolása, nyilvántartása, honlapon való 

közzétételének megszervezése, valamint továbbítása az érintettek számára, 
- a képviselő-testület által hozott rendeletek nyilvántartása, honlapon való közzétételének 

megszervezése, nemzeti jogszabálytárban való közzététele, valamint továbbítása az érintettek 
számára, 

- módosító rendeletek rendelkezéseinek átvezetése, rendeletek egységes szerkezetbe rendezése, 
- fél évente hatósági statisztika készítése, 
- vezetői ülésekről jegyzőkönyvek készítése, 
- egyéb leíró feladatok ellátása, 
- köztisztviselők szabadságnyilvántartásának vezetése, 
- köztisztviselők túlóra nyilvántartásának vezetése, 
- kapcsolattartás a képviselőkkel, intézményekkel, civil szervezetekkel, 
- lakossági tájékoztatók előkészítése, 
- polgármesteri és jegyzői hatáskörbe tartozó ügyekben hivatalos levelezések előkészítése, 

egyéb szervezési feladatok ellátása, 
- polgármester által kiadott egyéb feladatok elvégzése, 
- jegyző által kiadott egyéb feladatok elvégzése. 
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2021. évben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztály részére 119 db jegyzőkönyvet terjesztettek fel.  
A felterjesztett jegyzőkönyvek közül testületi hatáskörben 82 db jegyzőkönyv készült, melyből 66 
jegyzőkönyv polgármesteri hatáskörben hozott döntéseket tartalmazott, 16 db (12 nyílt ülés, 3 zárt ülés, 
1 közmeghallgatás) jegyzőkönyv pedig a Képviselő-testület üléseiről készült. 
A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság üléseiről 16 db (12 nyílt, 4 zárt), az Oktatási- Ifjúsági 
és Civilszervezetekért Felelős Bizottság üléseiről 6 db (5 nyílt, 1 zárt), az Idegenforgalmi Bizottság 
üléseiről 7 db (6 nyílt, 1 zárt), a Szociális Bizottság üléseiről 8 db (8 zárt) jegyzőkönyv került 
felterjesztésre. 
 
2021. évben a testületi hatáskörben hozott határozatok száma 334 db, rendeletek száma 42 db volt. A 
rendeletek szerkesztésére, valamint publikálására 2021. évben új rendszert vezettek be, az Integrált 
Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszerét, melyet használati útmutató alapján kellett elsajátítaniuk az 
ügyintézőknek. 
 
Fent említettek szerint a titkársági feladatokhoz tartozik az önkormányzati ügyiratforgalom kezelése, 
illetve fél évente az ügyiratforgalomról statisztika készítése és továbbítása a Kormányhivatal felé. Az 
iktatási feladatokat elektronikusan, az ASP rendszer iratkezelő szakrendszerében végzik el az 
ügyintézők. 2021. évben 6247 db főszám és 11 409 db alszám került iktatásra.  
 

 
HUMÁNPOLITIKA ÉS SZEMÉLYÜGYI MUNKA 

 
 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, a PS ÁMK, a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, 
valamint a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal munka- és személyügyi feladatait 2 fő munkaügyi 
ügyintéző látja el. 

 
2021. évben az Önkormányzat és intézményeinek éves átlagos statisztikai létszáma 243 fő volt, ami 
magába foglalja a közfoglalkoztatottakat is. 
 
A minimálbér és garantált bérminimum változása, a koronavírus miatti megszorítások, illetve a kötelező 
előlépések miatt 2021-ben is a dolgozók nagy részét át kellett sorolni.  
Az adóelőleg nyilatkozatok adminisztrációja a foglalkoztatottak 70 % -át érintette. A személyi 
jövedelemadóhoz minden állományban lévő dolgozót megnyilatkoztattunk január hónapban. A 
nyilatkozatokat, igazolásokat kiadtuk, beszedtük, feldolgoztuk, és átadtuk a Kincstárnak. 
 
A négy intézményben 8 fő nyugdíjazásának előkészítését végeztük el, jubileumi jutalommal kapcsolatos 
ügyintézésre 4 alkalommal került sor. 
 
Bértámogatást 2 főre tudtunk igényelni, havi 100.000 Ft-ot kaptunk személyenként 6 hónap időtartamra. 
Nyári diákmunka keretében 13 főre igényeltünk és kaptunk támogatást, összesen 1.632.150 Ft 
összegben. A diákmunkások a fürdő területén segítették a nyári időszakban a zavartalan működést. 
A kapott támogatásokkal minden hónapban időben elszámoltunk. 
 
Az egyszerűsített foglalkoztatás keretein belüli munkavállalók utáni adminisztrációt (napi bejelentések, 
szerződések elkészítése, munkabérek számfejtése, nyilvántartások vezetése a ledolgozott napokról és a 
kifizetésekről, igazolások kiadása) határidőben elvégeztük.  
Az egyszerűsített munkavállalók száma értelemszerűen a nyári hónapokban magas. Az dolgozókat 
jellemzően a Napsugár Étteremben és a szállodában foglalkoztatjuk. 
 
2021. évben is a fürdő biztosított a szomszédos település képzéséhez gyakorlati helyet, ahol a tanulók 
bepillantást nyerhettek a munka világába. A diákokkal való adminisztrációt, illetve a számfejtéseket 
pontosan elvégeztük. 
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2021. március 01-től az egészségügyi törvény változása miatt a fürdőben 14 fő, az önkormányzatnál 
pedig 1 fő (védőnő) került át közalkalmazotti jogviszonyból egészségügyi szolgálati jogviszonyba. 
A fenti jogszabály változás miatt az átsorolásokat, kinevezéseket határidőre elkészítettük. 
 
A munkavállalók kinevezésével, módosításával, illetve a megszüntetésekkel kapcsolatos feladatokat 
folyamatosan ellátjuk. 
Az átsorolásokat év közben elkészítettük, a soros és soron kívüli előlépéseket figyelemmel kísértük. 
 
Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a kunszentmártoni Foglalkoztatási Osztállyal.  
Feladatunk a Foglalkoztatási Osztály által támogatható dolgozók felkutatása, munkaerőigény beadása, 
támogatási kérelmek kitöltése, ehhez a hivatali szervektől igazolások kitöltése, bekérése, leigazoltatása. 
 
A Kincstár által megadott határidőre jelentettük minden hónapban a távolléteket, változó béreket, egyéb 
juttatásokat.  
A gazdálkodási csoporttal együttműködünk, a költségvetéshez és a beszámolóhoz intézményenként 
létszám és béradatokat szolgáltatunk. 
 
A munkaügyi ügyintézők látják el a képviselők, bizottsági tagok, valamint az érintett dolgozók 
vagyonnyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos feladatokat is. 
 
A hosszabb idejű közfoglalkoztatás az év folyamán 2 alkalommal került ellenőrzésre, amit a JNSZ 
Megyei Kormányhivatal és a Belügyminisztérium végzett. Az ellenőrzések mindent rendben találtak. 
 
 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS-MŰSZAKI ÜGYINTÉZÉS 
 
 

A feladatok ellátását 1 fő köztisztviselő végzi. 
 
Az ügyintéző feladata az önkormányzat által meghatározott beruházási, fejlesztési, felújítási és 
fenntartási feladatok előkészítése, lebonyolítás ellenőrzése, felügyelete. Az önkormányzat 
beruházásaival kapcsolatos pályázatok előkésztésében szakmai segítségnyújtás. 
 
Építésügyekben szakhatósági állásfoglalások kiadása, a települési jegyző hatáskörébe utalt ügyekben. 
Telek alakítási (egyesítés, megosztás, határrendezés) eljárások lefolytatása. A telekalakítási engedély 
iránti kérelmek szakhatósági elbírálása, szakhatósági állásfoglalás kiadása, hogy a tervezett telekalakítás 
megfelel-e az Építési törvény előírásainak, az OTEK vonatkozó előírásainak, a Helyi Építési 
Szabályzatnak és a Szabályozási Tervnek. A 2021-es év során 13 db. rendeltetésmódváltozás, 6 db. 
telekalakítás eljárás és 16 db. településképi véleményezési eljárás lebonyolítása történt meg. 
Települési közművekkel kapcsolatos ügyek intézése, adatszolgáltatás, a tavalyi év során 28 db. ügy. 
Tulajdonosi hozzájárulás feltételeinek ellenőrzése közművek és más vonalas építmények építési 
tevékenységeinél. 
Beruházási javaslatok, programok kidolgozása, a beruházás előkészítésének, megvalósításának 
koordinációjában közreműködés. 
Építésügyi vonatkozású nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás, megküldése szakszerveknek. KSH, 
VIZEK, IKVA, TS-ONLINE, OSAP jelentésekhez adatgyűjtés és szolgáltatás. 
Telephely bejelentési és engedélyeztetési eljárások lefolytatása, 2021. évben 2 db. 
Környezeti zaj és rezgés elleni védelem eljárások ügyintézése. 
 
A településrendezéshez és a tervezéshez, az építésügyi hatósági tevékenységhez szükséges területi, 
társadalmi, környezeti, természeti és műszaki adatokról jogszabályban meghatározott hatósági és belső 
nyilvántartások vezetése. 
Közreműködés a helyi építési szabályzat és a településrendezési tervek aktualizálásában, jelenleg is 
folyik a Szabályozási terv módosítása, a településfejlesztési érdekek és változások figyelembevételével. 
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ÉTDR elektronikus építési kezelőrendszer használata, önkormányzati beruházások építési, létesítési 
engedélyezési, valamint használatbavételi eljárásainak lefolytatása. 
 

 Tervezési és kivitelezési munkák koordinációja: A településfejlesztés szempontjából több 
kiemelt ügyben 
- Szinyei Kúria park rendezés 
- külterületi utak (Nyomás dűlő) pormentesítése 
- Kútház építése 
- Cserke csatorna - zsilip felújítása 
- Óvoda kerítés 

 
A tervezési munkálatokban (engedélyes, kiviteli) tervezőirodákkal, tervezőkkel történő 
együttműködés, információgyűjtés és adatszolgáltatás, szakhatóságokkal ügyintézés folytatása. 
Kivitelezőkkel kapcsolattartás. 

 
 Éves szinten 100 feletti ügyfeles megkeresés, tájékoztatás kérés (személyes, telefonos, e-mail) 

van, például:  
- építési / beépítési előírásokról, rendezési tervvel kapcsolatban, 
- telekalakítási előírásokról, 
- közműbekötés lehetőségeiről, lebonyolításáról. 

 
 

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÉS EGYÉB FELADATOK 
 
 
Ezen feladatok ellátását 1 fő köztisztviselő végzi. 
 
Az ügyintéző feladatai: 
 

- Hagyatéki eljárások lefolytatása; 
- Bejelentésköteles kereskedelmi eljárások lebonyolítása; 
- Működési engedélyezési eljárások lebonyolítása kereskedelmi tevékenység esetén; 
- Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása; 
- Adásvételi és haszonbérleti szerződések közzétételi eljárásának lebonyolítása; 
- Méhészkedéssel kapcsolatos ügyek lefolytatása; 
- Statisztikai adatszolgáltatások teljesítése; 
- Postázási feladatok ellátása; 

 
2021. évben a halottvizsgálati bizonyítványok megérkezését követően 28 hagyatéki eljárás 
lefolytatására került sor hatóságunknál. 28 eljárásból 6 esetben az eljárást megszüntettük, mivel 
hagyatéki leltár felvételére nem került sor, 22 esetben készül hagyatéki leltár. 2020. évről 7 hagyatéki 
eljárás folytatódott 2021-ben, melyek esetében hagyatéki leltár került felvételre. 17 póthagyatéki eljárást 
folytattunk le tavaly, melyből 2 öröklésben érdekelt kérelmére indult, 15 földhivatali megkeresésre. Az 
ASP hagyaték szakrendszerben folyamatosan rögzítésre kerültek a hagyatéki eljárás adatai. 
Amennyiben az örökhagyó olyan ingatlan tulajdonnal rendelkezett, amely nem Cserkeszőlőben 
található, elektronikus úton megkerestük az illetékes jegyzőt az adó és értékbizonyítvány kiállítása 
ügyében. (A cserkeszőlői ingatlanok értékelése saját hatáskörömben történt.) Az ASP hagyaték 
szakrendszerben generáltuk a felvitt adatok alapján a hagyatéki leltárat, amennyiben az örökhagyó 
rendelkezett leltár alá eső vagyonnal. Illetékesség hiányában 1 esetben kellett áttenni az ügy iratait az 
illetékes hatóságnak és 1 esetben érkezett megkeresés más hatóságtól arra vonatkozóan, hogy hallgassuk 
meg a cserkeszőlői öröklésben érdekeltet a megkereső hatóságnál folyamatban lévő hagyatéki ügyhöz. 
A meghallgatást megtettük és az erről készült jegyzőkönyvet megküldtük a megkereső hatóság részére. 
Hagyaték ügyekben hatóságunkhoz 9 megkeresés érkezett, melyekre az adatszolgáltatásokat minden 
esetben teljesítettük.  
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2020. február 01. napjától a hagyatéki eljárásokról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: 
Hetv.) a jegyzőknek további feladatokat írt elő a hagyatéki ügyekben a korábbi eljárásokhoz képest. 
2021. évben is az új szabályozás értelmében a hagyatéki eljárásban érintett feleket írásban tájékoztattuk 
az eljárás során általunk beszerzett adatokról, vagyontárgyakról, amelynek kézbesítésétől számított 8 
napon belül lehetőségük volt a tájékoztatásban foglaltakon felül, további a hagyaték tárgyához tartozó 
vagyontárgy bejelentésére. A Hetv.-ben előírt, további tájékoztatási kötelezettségünknek is eleget 
tettünk írásban, postai úton az öröklésben érdekeltek részére. Az általunk beszerzett adó és 
értékbizonyítványokat minden érintett félnek (öröklésben érdekeltnek) ki kellett küldeni, mely ellen 
tizenöt napon belül fellebbezéssel élhettek. A fellebbezési határidő lejártát követően újra meg kellett 
keresni az adó és értékbizonyítványt kiállító hatóságot, hogy érkezett-e fellebbezés az általuk kiállított 
adó és értékbizonyítvány ellen. A Hetv. értelmében a hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejárta 
után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után kell 
a közjegyzőnek megküldeni. Az általunk indított hagyatéki eljárásokhoz megkért adó és értékbizonyítványok 
esetében fellebbezés nem érkezett. Így azon hagyatéki leltárak, amelyek ingatlanokat tartalmaztak a 
fellebbezési határidő lejártát követően kerültek megküldésre elektronikusan, hivatali kapun keresztül az ASP 
hagyaték és irat szakrendszerből az illetékes közjegyző részére. Azon hagyatéki leltárak esetében, amelyek 
nem tartalmaztak ingatlant, nem volt fellebbezési határidő. Azokban az ügyekben, amelyekben nem került sor 
hagyatéki leltár felvételére, az eljárást megszüntettem és az erről szóló végzést az öröklésben érdekeltek 
részére megküldtem. Az új szabályozás alapján az tapasztalható a korábbi gyakorlathoz képest, hogy több idő 
szükséges ahhoz, hogy az elkészült leltár mellékleteivel az illetékes közjegyzőhöz kerüljön. Ennek fő oka, 
hogy a postai úton kiküldött felhívásokat, tájékoztatókat nem mindig veszik át elsőre a postától az érintett 
felek, ingatlan esetén a kézbesítéstől számított 15 nap fellebbezési határidőt ki kell várni, illetve újra meg kell 
keresni az adó és értékbizonyítványt kiállító jegyzőt azzal kapcsolatban, hogy érkezett-e fellebbezés az 
általunk megkért adó és értékbizonyítvány ellen.  
 
Kereskedelmi ügyekben az egyéni vállalkozók és a gazdasági társaságok elektronikus ügyintézésre 
kötelezettek, így 2021. évben elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül jelentették be hatóságunknak a 
kereskedelmi tevékenységükkel kapcsolatos adatokat, vagy nyújtották be a kérelmeket. Kereskedelmi 
hatóságunknál tavaly évben a kereskedők 6 új bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység 
nyilvántartásba vételét kérték, melyből 4 üzletben folytatott, 1 üzleten kívüli és 1 piacon folytatott 
kereskedelmi tevékenység. 1 működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység engedélyezésére 
került sor. 
 
A szolgáltatók 1 működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetését és 2 
bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetését jelentették be hatóságunknak. 11 kereskedő 
26 adatváltozást jelentett be a tavalyi év során. Az új tevékenységek nyilvántartásba vétele, a 
tevékenység módosítása, valamint a tevékenységek törlése megtörtént az országos kereskedelmi 
nyilvántartásban, melyről kiállított igazolások megküldésre kerültek a kereskedők, valamint az érintett 
hatóságok részére. Az ASP iparkereskedelem szakrendszerébe felvitelre került az összes kereskedő 
jogszabályban előírt adata, így az új kereskedő, új kereskedelmi tevékenységek adatai, az adatváltozások 
és a megszüntetések is egyaránt. A vendéglátó üzletek 2022. évi ellenőrzési tervét 2021. évben 
elkészítettük és határidőig megküldtük a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (továbbiakban: MTÜ) 
részére. 
 
A vendéglátóhely üzemeltetőket írásban megkerestük arra vonatkozóan, hogy jelentsék be 
hatóságunkhoz a vendéglátó üzlettípust az üzletükre vonatkozóan. Az üzlettípus bejelentéseket az 
országos kereskedelmi nyilvántartásba, valamint az ASP szakrendszerbe bejegyeztük és erről a 
kereskedőket tájékoztattuk. A vendéglátóhely üzemeltetőket tájékoztattuk továbbá a Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató Központ felületen történő kötelező regisztrációról és a kötelező 
adatszolgáltatásról is. 
 
Bejelentésköteles tevékenységnek minősül a szálláshely-szolgáltatási tevékenység. A szálláshely 
fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője a kereskedelmi hatóság. Cserkeszőlőben 
üzleti célú és nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást folytatnak a szállásadók. 
2021. évben 11 új üzleti célú (9 magánszálláshely és 2 egyéb szálláshely) és 2 új nem üzleti célú 
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közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését jelentették be a szolgáltatók 
hatóságunkhoz. 7 üzleti célú szálláshely (egyéb szálláshely) és 2 nem üzleti célú közösségi, szabadidős 
szálláshely-szolgáltatási tevékenység szűnt meg. 14 szálláshely-szolgáltatás esetén jelentettek be 
adatmódosítást, amelyeknél többek között az egyéb szálláshely típust módosították magánszálláshelyre. 
 
A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárások lefolytatása megtörtént, az illetékes 
hatóságokat értesítettük a szálláshely-szolgáltatásokkal kapcsolatban. Folyamatosan vezettük a 
szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról a nyilvántartásunkat. Az ASP iparkereskedelem 
szakrendszerbe a szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos eljárások rögzítésre kerültek. Egész évben a 
vendégkönyveket és a vásárlók könyvét hitelesítettük.  
 
2021. július és augusztus hónapban 10 egyéb szálláshely és 10 magánszálláshely hatósági ellenőrzésére 
került sor a 2020. évi ellenőrzési terv szerint. Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyveket az MTÜ-nek 
megküldtük. A szálláshely-szolgáltatások 2022. évi ellenőrzési tervét 2021. évben elkészítettük és 
határidőig megküldtük az MTÜ részére.  
 
A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek és tanyák adásvételi és haszonbérleti szerződésének 
közzétételére is sor került tavaly évben a hirdetmenyek.magyarorszag.hu kormányzati portálon, 
valamint a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A közzététellel kapcsolatos eljárásokat 
lefolytattuk, amelyek keretén belül a szerződéseket a jogszabályban előírt határidőre közzétettük, 
záradékoltuk és az iratjegyzékeket a szerződésekkel, mellékletekkel együtt az illetékes mezőgazdasági 
szerv részére megküldtük. Jóváhagyástól mentes szerződéseket az eladók/haszonbérbeadók részére 
továbbítottuk. Adásvételi szerződés tárgyában 71 ügyben indult közzétételi eljárás hatóságunknál, 
melyből 59 ügyben került sor a közzétételi eljárás lefolytatására. 12 közzététel 2021. évben elindult, de 
2022. évben zárolt/zárul le. 
 
Haszonbérleti szerződések közzétételére 19 eljárás indult, melyből 16 eljárás lezárult tavaly évben, 
viszont 3 eljárás 2022. évben fejeződött be. 2021-ben 3 elfogadó jognyilatkozat benyújtása történt 
elővásárlásra jogosulttól és 2 elfogadó jognyilatkozat előhaszonbérletre jogosulttól. 
 
Méhészkedéssel kapcsolatban 22 méhész lett nyilvántartásba véve hatóságunknál, melyről az 
igazolószelvényeket átadtuk a méhészek részére. A méhek vándoroltatása során a méhészek jelentették 
a méhek településünkre történő beszállítását, valamint a kiszállításukat. A vándoroltatásról vezettük a 
jogszabály által előírt nyilvántartást, így állandóan tudtuk követni a hatóságunkhoz bejelentett méhek 
adatait, útját. A méhészeket folyamatosan értesítettük írásban a településünkön megtartásra kerülő 
szúnyoggyérítésekről.  
 
Az év során eleget tettünk a statisztikai adatszolgáltatásoknak is. 2021.02.01-ig megküldtük a KSH-nak 
a jelentést a kereskedelmi tevékenységet folytatókról a 2020. II. félévre vonatkozóan, valamint 
2021.08.02-ig küldtük ezen jelentést a 2021. I. félévi adatokkal.  
 
2021.02.26-ig a KSH-nak megküldtük a 2020. évre szóló jelentést a magánszálláshelyekről és egyéb 
szálláshelyekről, melyhez a szállásadóktól bekértük és összesítettük a vendégek és vendégéjszakák 
számát. Negyedévente jelentettük a kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek adatait 
is. 2021. január 31. napjáig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részére, 2020. évre 
vonatkozóan a birtokvédelmi eljárások adatszolgáltatása is megtörtént. 
 
A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal által küldött postai küldemények postázása az ASP Irat 
szakrendszerben lévő elektronikus postakönyvben került rögzítésre, melyet xml formátumban 
továbbítottunk folyamatosan, elektronikusan a posta felé.  
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ADÓIGAZGATÁSI FELADATOK 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény (Mötv.) a helyi közügyek, 
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé 
sorolja a helyi adóval kapcsolatos feladatokat. 
Az önkormányzat Képviselő-testületének egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendelet útján a helyi 
adóztatást szabályozza a törvényi keretek között, míg egyes adók, díjak (gépjárműadó, talajterhelési díj) 
esetében központi, egységes szabályozás a mérvadó. 
Helyi adók tekintetében törvényi keretek közt a Képviselő-testület dönt a helyi adók bevezetéséről, az 
alkalmazott adómértékekről, kedvezményekről és mentességekről a helyi sajátosságokhoz, a 
gazdálkodási követelményekhez, és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodva. 
 

Az adóigazgatási eljárások terén 2018.01.01-től gyökeres átalakulások következtek be, amelyek 
alapvetően megváltoztatták az eljárási rendet. Az új jogszabályok: 
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény Az 
adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) Kormányrendelet. 
 

Kapcsolódó jogszabályként változott A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az 
elektronikus ügyintézés általánossá tétele miatt kellett újként alkalmazni az elektronikus ügyintézés és 
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezéseit. 
Központi adók, díjak nyilvántartása és beszedése tekintetében az önkormányzati adóhatóság feladataira 
irányadó jogszabályok: 
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
 
2021. évben kormányrendeletekkel is szabályozták a helyi adó alakulását  

- a Gazdasági Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásának mérséklése 
érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020(IV.21) kormányrendelet- iparűzési 
adó és idegenforgalmi adó és a fizetési könnyítéseket tartalmazza. 

- a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 
egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII:22) Korm. rendelet iparűzési adóval kapcsolatos 
engedményt tartalmaz.  

- a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő 
szabályairól szóló 92/2020.(IV.6.) Korm. rendelet 4. §.-a miszerint a 2021. évben beszedett 
gépjárműadó 100%.-ban a központi költségvetést illeti meg. 
A 319/2021.(VI.9.) Korm rendelet az egyes, a vészhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági 
szabályokról szóló 498/2020. (XI.13.) Korma. rendelet 2/B §.-a értelmében az idegenforgalmi 
adófizetési kötelezettség felfüggesztését 2021 június 30-át követő időszakra megszüntette.  
 

2017. február hó 21-én sikeres adatmigrálást hajtottunk végre, ettől az időponttól kezdődően már az 
ASP rendszer Adó szakrendszerében dolgozunk. Az ASP rendszer Iratkezelő szakrendszeréhez, a 
Keretrendszerhez, valamint az Űrlapmenedzsmenthez 2018.01.01.-től kapcsolódtunk. Ezen 
szakrendszerekben dolgoztunk, a mellett a szokásos napi feladatainkat is igyekeztünk maradéktalanul 
ellátni, legjobb tudásunk szerint a jogszabályok betartása mellett.  
 
2021. évben a törzsadatokban 5114 adózó szerepel melyből az aktív adóalany 3289. 

 
 

Az adózók összetétele: magánszemély 87% 
 egyéni vállalkozó és vállalkozó 13% 
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Az adózók száma adónemenként: építményadó: 1030 
 telekadó: 108 
 idegenforgalmi adó: 93 
 gépjárműadó: 276 
 helyi iparűzési adó: 402 
 bírság: 19 
 talajterhelési díj: 45 
 illeték: 4 
 idegen bevétel: 3 
 késedelmi pótlék: 1309 
 összesen: 3289              
 
A kivetésen alapuló adónemek esetében:  184 db   építményadó 
 32 db   telekadó 
egyedi határozat meghozatalára került sor. Az építmény és telekadó tekintetében mind az ingatlan 
eladóját, mind pedig vevőjét is bevallási kötelezettség terheli, mely kötelezettség teljesítését 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és felhívni az adózót annak teljesítésére. 
 

2021. évben 96 db.  építményadó és 16 db. telekadó felhívást küldtünk bevallási kötelezettség 
teljesítésére.  
Az ellenőrzés szempontjából ezen két adónem esteében nagy segítségünkre van a földkönyv, melyet 
minden évben rendelkezésünkre bocsájt a földhivatal, kizárólag ellenőrzés céljára.  
 
Az idegenforgalmi adónál az elsősorban az üdülési szezonra koncentrálva ellenőrzéseket végeztünk. 
2021. évben a helyszíni ellenőrzés mellett az NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) 
adatbázisával egyeztettünk. 4 szállásadónak küldtünk felhívást bevallás elmulasztása miatt 
Az önadózás alapján működő adónemek (idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó), valamint a 
talajterhelési díj – bevallások feldolgozása folyamatosan történt, a bevallást elmulasztókat felszólítottuk. 
537 db idegenforgalmi adó bevallás, 306 db iparűzési adóbevallás, 68 db bejelentkezés, változás 
bejelentés, valamint 43 db talajterhelési díj bevallás feldolgozására került sor.  
 
2017. évtől kezdődően a jogszabály lehetőséget biztosít az adózók számára, hogy a helyi iparűzési adó 
bevallásaikat a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz nyújtsák be, mely -tartalmi vizsgálat nélkül- ezen 
bevallásokat az önkormányzati adóhatósághoz továbbítja. 2021. évben az összesen feldolgozott 
bevallások 99 %-a a NAV-on keresztül került beküldésre, ezeket az állami adóhatóság elektronikus úton 
továbbította felénk. Mivel az összefüggéseket, hibákat a NAV program nem ellenőrzi, az adóbevallások 
feldolgozása során a hibásan benyújtott bevallásokat javítottuk, erről az adózók részére értesítést 
küldtünk. A számítási hiba miatt kibocsájtott értesítések mellé évek óta jogszabályi hivatkozást és 
magyarázatot küldünk segítségként az adózók számára. 
  
Az adócsoport munkáját segítve a Nemzeti adó-és Vámhivatal folyamatosan küldi a vállalkozók és a 
vállalkozások esetében bekövetkezett változásokat. 2021 évben 716 db. adatszolgáltatás érkezett, mely 
feldolgozásra került.  
 
Az adócsoport feladatkörébe tartozik az adó-és értékbizonyítvány elkészítése. 145 db értékelés történt. 
Adó-és értékbizonyítványt készítünk hagyatéki eljáráshoz, gyámügyi eljáráshoz és végrehajtási 
eljáráshoz, illetve első lakáshoz jutók támogatásához.   
 
2021. évben 13 db adóhatósági bizonyítvány (nemleges adóigazolás) kiadására került sor az adózók 
részére. 
 
A hátralékos állomány figyelemmel kísérését kiemelt feladatként kezeljük: 
Az 1000,-Ft-ot meghaladó hátralékos adózók kigyűjtése után 2021. április és október hónapban összesen 
311 db fizetési felszólítást küldtünk ki.  
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Az ügyfelek 4 esetben fordultak az adóhatóság vezetője felé fizetési kedvezmény (részletfizetés, illetve 
fizetési halasztás) megállapítása iránti kérelemmel, ezért 4 esetben született kérelemnek helyt adó 
határozat. 
 
Az adóhátralékok behajtására több eszközt is biztosít a jogszabály. Hatósági átutalási megbízás, 
munkabér és nyugdíj letiltás, illetve a gépjárműadó hátralék esetében a gépjármű forgalomból történő 
kivonását is alkalmazhatjuk.  
 
2021 évtől az ASP program lehetőséget biztosít a nyugdíjas korosztály lekérdezésére.  

  
12 db hatósági átutalási megbízást (inkasszo) adtunk ki, valamint 1 adózó gépkocsiját kivontuk a 
forgalomból adóhátralék miatt, 3 esetében munkabár letiltást kezdeményeztünk. 1 esetben 
nyugdíjletiltást alkalmaztunk. 
 
A hatósági átutalási megbízások kiadása következtésben 9.165.397, -Ft hátralék beszedésére került sor, 
munkabér letiltásból pedig 75.648, -Ft.  
 
A behajtási cselekményeken túl – napi rendszerességgel végeztük el a jogszabályok által előírt 
feladatokat: évi 2 alkalommal kiértesítettük az adózókat számlaegyenlegükről (a márciusi, és a 
szeptemberi fizetési határidőt megelőzően). Ennek keretében évi 2 alkalommal mintegy 2.500 db 
értesítőt készítettünk el. 
 
A beérkezett adóbefizetéseket folyamatosan jóváírtuk az adózók számláin, a változásokat (pl.: építmény, 
telek adás-vétel) átvezettük, valamint a túlfizetéseket kérelemre átvezettük vagy visszautaltuk az 
adózónak. 
 
Adóhatósági feladatként az önálló bírósági végrehajtók és a Kormányhivatal által küldött ingó és 
ingatlanárverési hirdetményeket kezeltük.   
 
A jogszabályi előírásoknak alapján negyedévente adózárást készítettünk, elvégeztük a kötelező 
adatszolgáltatásokat a Magyar Államkincstár, valamint az önkormányzat Gazdálkodási Csoportja felé. 
 
 

Adóbevételek alakulása 

 

 

19%

43%

38%

0%0%

Adóbevételek összetétele 2021. év

építményadó, telekadó idegenforgalmi adó iparűzési adó gépjárműadó talajterhelési díj
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Az adóbevételek adónemenkénti részletezése a következő: 
 
                                                                                                                    Adatok: Ft 

Megnevezés 
 

2021.évi 
terv 

 
2021. évi 
teljesítés 

Építményadó  
19.000.000 

 

 
20.633.407 Telekadó 

Magánsz.kom. adó -- --- 

Idegenforgalmi adó 40.000.000 47.087.500 

Iparűzési adó 24.200.000 41.475.888 

gépjárműadó 0 0 

talajterherlés 300.000 
2.000.000 

260.100 
446.802 Pótlékok, bírságok 

Összesen: 85.500.000 109.908.697 

 
A helyi adóbevételek alakulását 2021. év tekintetében az alábbi szöveges értékeléssel egészítjük 
ki: 
 
ÉPÍTMÉNYADÓ: 
 
Az építményadó tekintetében -a település idegenforgalmi sajátosságai miatt- igen jelentős az év közbeni 
változás: az adás-vételek adónyilvántartáson keresztül történő átvezetése eredményeképpen 184 db 
építményadó határozat meghozatalára került sor. 
 
Adómértékek: 100,-Ft/m2 (külterület) 
                        130,-Ft/m2 (belterület) 

200,-Ft/m2 (kereskedelmi egység, vendéglátó egység) 
 
Az év folyamán befolyt adóbevétel: 9.165.352, -Ft 
 
TELEKADÓ 
 
2014. évtől a telekadó mértékét a Képviselő-testület megváltoztatta. A község területét 4 övezetre 
osztva, adóemelést alkalmazva, övezetenként eltérő mértéket állapított meg. 
Ezen adónemen a tervezésnél az előző évi bevételhez képest kevesebb bevétellel számolunk a tervezés 
folyamatában, mivel a beépítés lehetősége minden adózó tekintetében adott, így kieshetnek következő 
évtől kezdődően az építkezők. 
Adómértékek: 50,-Ft/m2 (belterület I.) 

                  30,-Ft/m2 (belterület II.) 
25,-Ft/m2 (belterület III.) 

                        20,-Ft/m2 (külterület) 
Az év folyamán befolyt adóbevétel: 11.468.055, -Ft 
 
IDEGENFORGALMI ADÓ  
 
Az idegenforgalmi adó az adóbevételek között a legnagyobb jelentőséggel bíró adónem volt. Az elmúlt 
évek során az adószámlára érkező bevételek fokozatosan növekedtek, 2014. évben a bevétel 55.766.645, 
-Ft volt, 2015. évben: 65.226.347, - Ft, 2016. évben 70.230.000, -Ft, 2017. évben 83.368.505, -Ft, 2018. 
évben 90.569.500, -Ft és 2019.-ben 97.750.860, -Ft., 2020. évben 18.754.700, -Ft. 
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2021. évben a 2020. évi idegenforgalmi adót megdupláztuk hiszen 2021. június 30.-át követően ismét 
beszedhetővé vált az idegenforgalmi adó, ezért 2021. évben 47.087.500, - Ft adóbevételt könyveltünk 
el.  
 
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 
 
Adóköteles az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a 
vállalkozó. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi 
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben 
vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. 
 
A helyi iparűzési adó sajátos adónem, mert a tevékenységet végző adóalany az adóévet követő év május 
31-ig köteles elszámolni. 
2021. évben 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a mikro- közép ás kisvállalatok nyilatkozatot 
tehettek, és a nyilatkozat alapján a 2021 márciusi, a 2021 szeptemberi adóelőleget ezen adózóknak meg 
kellet felezni. Ezen adóelőleg felezés nagymértékben befolyásolta az adóbevétel alakulását. 
Az adó mértéke 2014.01.01. naptól az adóalap 1% 
Az év folyamán befolyt adóbevétel: 41.475.888,-Ft.  
 
GÉPJÁRMŰADÓ 
 
A gépjárműadó tekintetében a 2020. év ismét jelentős változást hozott.  
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló 92/2020.(IV.6.) Korm. rendelet 4. §-a a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a települési önkormányzat által beszedett 
gépjárműadónak a települési önkormányzat költségvetését megillető %-os mértékétől, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A. §-ában foglalt gépjárműadó megosztási 
kötelezettségtől történő eltérő szabályrendszert állapít meg. A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint 
Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározatottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény 
alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett 
gépjárműadó nem illeti meg. 2020. január 01.-től a gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést 
illeti meg.  
A gépjárműadó 2021 évi bevétele csupán: 0,-Ft.  
 
TALAJTERHELÉSI DÍJ 
A talajterhelési díj sajátos díjtétel, mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
Törvény állapítja meg. A díj fizetésére kötelezett fogyasztók névsorát a fogyasztott vízmennyiség 
kimutatásával egyidejűleg a Vízszolgáltató mutatja ki az adóhatóság felé a tárgyévet követően. 
Az Országgyűlés a jogszabály módosítása során a talajterhelési díj mértékét 2012. február hó 01. 
napjától az eddigi 10 szeresére emelte, községünkben ezen időponttól:  
1.800, Ft-/m3 a díj mértéke.   
Bevallása és befizetése önadózás alapján történik. 
Az év folyamán befolyt bevétel: 260.100, -Ft.  
 

PÓTLÉK 
 
Késedelmi pótlék címén az év folyamán 446.800, -Ft-ot szedtünk be. 
 
Az előző évek során megkezdett és következetesen végrehajtott behajtási cselekmények eredményeként 
a hátralékállomány minden adónem tekintetében jelentősen csökkent,  
2020. december 31.-én hátralékként 10.134.498, -Ft-ot,  
2021 december 31.-én 5.949.197, - Ft -ot tartunk nyilván. 
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SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI FELADATOK 
 
 

A feladatot 1 fő köztisztviselő látja el, aki az anyakönyvezés, valamint a népesség- és lakcím 
nyilvántartás feladatait is végzi. 
 
A jegyző hatáskörébe tartozó támogatások: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

 
A Szociális Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó támogatások: 

1. gyógyszer támogatás, 
2. ápolási támogatás, 
3. lakhatási támogatás, 
4. fűtési támogatás, 
5. rendkívüli települési támogatás, 
6. szociális kölcsön, 
7. tanévkezdési támogatás, 
8. első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmek véleményezése, 
9. lakóingatlan veszélyes állapotának megszüntetéséhez való hozzájárulás iránti kérelem 

véleményezése. 
 
A polgármester hatáskörébe tartozó támogatások: 

- temetési támogatás, 
- születési támogatás, 
- köztemetés elrendelése, 
- nyugdíjasok támogatása, 
- egyszeri települési támogatás, 
- óvodáztatást segítő támogatás, 
- iskoláztatást (általános iskola, középiskola, főiskola/egyetem) segítő támogatás, 
- egészségmegőrzési programhoz nyújtott támogatás, 
- COVID 19 megbetegedés miatt nyújtott támogatás. 

 
A képviselő-testület hatáskörébe tartozó támogatások: 

- első lakáshoz jutók támogatása, 
- Bursa Hungarica támogatás, 
- lakóingatlan veszélyes állapotának megszüntetéséhez való hozzájárulás, 
- EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban 

című pályázathoz kapcsolódóan a középiskolások és felsőfokú nappali tagozatos hallgatók 
tanulmányi ösztöndíj pályázata. 

 
Az ügyintéző   
 
1.) szociális és gyámügyi feladatkörében eljárva: 

- elkészítette a fenti támogatások határozatait, a pénzügy felé a kifizetési jegyzéket, vezette a 
törvény által előírt nyilvántartásokat; 

- előkészítette a szociális bizottság ülésein tárgyalandó ügyiratokat és részt vett az üléseken; 
- a képviselő-testület ülésére szociális ügyben előterjesztést készített; 
- elvégezte a Bursa Hungarica önkormányzati felsőoktatási támogatással és a szociális célú tűzifa 

támogatással kapcsolatos feladatokat; 
- EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban 

című pályázathoz kapcsolódóan lefolytatta a középiskolások és felsőfokú nappali tagozatos 
hallgatók tanulmányi ösztöndíjával kapcsolatos pályázati eljárást, elvégezte az ehhez 
kapcsolódó dokumentációs feladatokat; 

- ellátta a gyámügyi feladatokat: környezettanulmányokat, vagyonleltárt készített, jegyzőkönyvet 
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vett fel a bíróság és a Járási Gyámhivatal felkérésére; 
- közreműködött családi jogállás rendezésében; 
- statisztikai adatszolgáltatást végzett; 
- hatósági igazolásokat készített; 
- naprakészen vezette a WEBIKSZ, PTR szakrendszereket; 
- e-képviselői feladatokat lát el a MÜKENG, a TEVADMIN rendszerekben, valamint a Nemzeti 

Szociálpolitikai Intézet képzési felületén; 
- adatot szolgáltatott a KIR rendszerben; 
- meghatalmazás alapján képviselte az Önkormányzatot a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános 

Iskola Iskolaszékének ülésein. 
 
Az állam a szociális támogatásokra 2021. évre nem biztosított anyagi támogatást, azt az Önkormányzat 
teljes egészében a saját költségvetéséből gazdálkodta ki. 
 
Támogatások: 

- Gyógyszer támogatás: 1.837.000, -Ft  
- Lakhatási támogatás: 2.620.000, -Ft.  
- Rendkívüli települési támogatás készpénzben: 341.000, -Ft.  
- Rendkívüli települési támogatás élelmiszer csomag formájában: 200.000, -Ft 
- Tanévkezdési támogatás: 4.484.000, -Ft  
- Temetési támogatás: 780.000, -Ft  
- Nyugdíjasok támogatása: 2.980.000, -Ft 
- Egyszeri települési támogatás (0-18 évesek): 2.380.000, -Ft 
- Köztemetés: 169.327, -Ft 
- Szociális kölcsön: 114.000, -Ft 
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj: 1.180.000, -Ft 
- Születési támogatás: 450.000, -Ft 
- Baba-Mama csomag: 270.000, -Ft 
- Idősek világnapjára nyújtott támogatás: 3.736.000, -Ft 
- COVID 19 megbetegedésre tekintettel nyújtott támogatás: 2.250.000, -Ft 
- Első lakáshoz jutók támogatása: 500.000, -Ft 
- Tanulmányi ösztöndíj: 2.600.000, -Ft 

 
A támogatásokra fordított összeg összesen: 26.891.327, - Ft volt. 2.709.279, - Ft-tal több, mint 2020-
ban. 
 
Szociális célú tűzifa pályázaton 2.993.700, - Ft támogatást nyert az Önkormányzat, mely 154 erdei m3 

tűzifa megvásárlására volt elegendő. Ezzel 76 család téli tüzeléséhez nyújtott segítséget. 
 

Ezen kívül 648 q tűzifa támogatás került kiosztásra a rászoruló lakosság körében. 
 
2.) anyakönyvvezetői feladatkörében eljárva: 

- közreműködött a házasságkötéseknél 17 alkalommal, melyből 16 házasságkötés a hivatali 
helyiségben, 1 külső helyszínen történt; 

- részt vett családi rendezvényen (névadó) 
- Polgármester úrral közösen köszöntötte a településen élő szépkorút; 
- kérésre anyakönyvi kivonatokat állított ki; 
- eljárt születés hazai anyakönyvezésének ügyében; 
- haláleseteket anyakönyvezett; 
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatokat vett fel; 
- eljárt névmódosítási ügyekben; 
- bejegyzéseket teljesített az elektronikus anyakönyvbe; 
- eleget tett adatszolgáltatási kötelezettségének a KSH felé; 
- hatósági igazolásokat készített. 

 



16 
 

3.) népesség- és lakcím nyilvántartással kapcsolatos feladatkörében eljárva: 
- A népesség-nyilvántartás során bonyolította az ügyfelek lakcím ügyeit. Ez magában foglalja 

Cserkeszőlőben az állandó lakóhely létesítését/változtatását; a tartózkodási hely 
létesítését/változtatását/megszűnését/megújítását.  

- a lakcímjelentő lap adattartalmának rögzítése az ASZA gépen; 
- a bevont lakcímet igazoló hatósági igazolványok kérelemmel együtt történő továbbítása az 

illetékes Járási Hivatalnak;  
- a legyártott lakcímkártyák átadása az ügyfeleknek; 
- a Cserkeszőlőben lakcímmel rendelkezők adatait tartalmazó Helyi Vizuál Regiszter folyamatos 

frissítése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivataltól kapott adatok alapján; 
- hatósági igazolások kiadása lakcím és házszám ügyben; 
- eljárás kifüggesztésekkel kapcsolatban; 
- Cserkeszőlő közterületeinek, házszámozásának rendezése a KCR nyilvántartásban. 

 
Az ügyintéző 2022. január 28-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szociális szakügyintéző 
szakember végzettséget szerzett. Diplomájának minősítése jeles. 
 
 

GAZDÁKODÁSI FELADATOK 
 
 

A gazdálkodási csoport az önkormányzat és intézményei gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat 8 fő 
köztisztviselővel látta el. A csoport létszáma csökkent év közben egy fő nyugdíjba vonulása miatt. Két 
dolgozó szülési szabadsága miatt két új dolgozó került fevételre. 
 
Számszerűsítve az alábbiakban szemléltetjük darabszám és összegek bemutatásával az elvégeztt 
feladatok nagyságrendjét: 
 
 

Megnevezés darab Éves Bruttó összeg 

Bejövő számla (aktív):           6 501                     839 937 740  

Kimenő számla (nem sztornózott):         12 832                  1 193 726 334  

Egyéb bizonylat (igazolt):           1 794                  3 483 309 723  

Utalványrendelet (nem inaktivált):         24 973                10 644 116 513  

ebből bevételi jogcímű:         16 042                  5 518 613 386  

ebből kiadási jogcímű:           8 931                  5 125 503 127  

ebből utalva vagy teljesítve:         24 324                10 631 417 107  

ebből bankkal összevezetett:         17 809                  4 770 252 398  

ebből pénztárral összevezetett:           4 069                  1 035 012 375  

Pénztári forgalom:           4 219                  1 035 050 224  

ebből bejövő:           3 123                     523 310 624  

ebből kimenő:           1 096                     511 739 600  

Kontírozás követel oldalon:       131 362                41 417 565 069  

Kontírozás tartozik oldalon:       127 440                44 911 272 191  

Szerződések:         18 101                  4 936 195 618  

ebből bevételi jogcímű:         12 414                  2 448 041 348  

ebből kiadási jogcímű:           5 687                  2 488 154 270  
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A Polgármesteri Hivatalra, mint költségvetési szervre ezen belül a gazdálkodó szervezetére az 
Áht. által meghatározott fontosabb feladatok: 
A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal ellátja az Önkormányzat, az önállóan működő intézmények: PS 
ÁMK Cserkeszőlő, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ gazdálkodási feladatait. 
A felsorolás 4 adóalany gazdálkodási feladatainak ellátását jelenti. 
 
A pénzügyi tevékenységet jellemző főbb feladatok: 
A gazdálkodási feladatokat a gazdálkodó szervek tekintetében költségvetési tervezés, a végrehajtás 
tekintetében a gazdasági események könyvelése, adatszolgáltatás a Kincstárnak, havi jelentések, 
mérlegek megküldése a képviselő-testület részére beszámolók elkészítése adja. 
 
A képviselő - testület számára költségvetés, évközi beszámolók, zárszámadás elkészítése, valamint 
rendelet és határozatmódosítások döntésre előkészítése, továbbá a testület által kért kimutatások 
készítése. 
 
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények elemi költségvetésének összeállítása, a 
költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok alapján. A MÁK felé az elemi költségvetés 
határidőre történő beküldése. 
 
Áht. alapján a felsorolt gazdálkodó szervek kötelezettségvállalásainak figyelése, pénzügyi 
ellenjegyzése, érvényesítése, a folyamatba épített belső ellenőrzés működtetése. 

- Az Önkormányzat és az önállóan működő intézmények pénzügyi igazgatása, költségvetési 
előirányzatainak kezelése, módosítása. 

- Az Önkormányzat pénzellátásának folyamatos figyelemmel kísérése, összhangban a 
folyamatban lévő beruházások pénzügyi kifizetésével. 

A képviselő-testület döntéseinek előkészítésén túl a gazdálkodási csoport 2017. évi feladatainak nagy 
részét a költségvetés végrehajtása jelentette.  A kiadások terhére történő kötelezettségvállalások 
nyilvántartásba vétele, 

- gazdasági események számviteli rögzítése,  
- az önkormányzat a hivatal és az önállóan működő intézmények számviteli politikájának, és a 

számviteli politikához kapcsolódó szabályzatok felülvizsgálata és elkészítése, 
- kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése, 
- banki és házi pénztári kifizetések (a költségvetési szerveknek külön pénztárt kell működtetni), 
- Nemzeti Adó és Vámhivatal felé adóbevallások elkészítése (Áfa, rehabilitációs hozzájárulás), 
- rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások számfejtésének előkészítése és pénzügyi 

teljesítése juttatások (megbízási díj, tiszteletdíj, költségtérítés, bérlet, költségátalány) 
számfejtésének előkészítése és annak pénzügyi teljesítése), 

- szerződések, megrendelők elkészítése, kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése, 
- a vagyongazdálkodóval való esetenkénti egyeztetés, Tankerület, BÁCSVÍZ Zrt 
- kimenő és beérkező számlák analitikus nyilvántartása, 
- számlázási feladatok, bevételek beszedése, 
- szociális juttatások pénzügyi teljesítése, folyamatos nyomon követése, 
- az önkormányzat által nyújtott támogatások nyilvántartása és az elszámolások ellenőrzése. 
- Petőfi Sándor Általános Iskola alsó és felső tagozatán, PS AMK Cserkeszőlő óvodai, bölcsődei 

és az intézményi étkezési összesítőjének elkészítése, az étkeztetési díj beszedése. Az 
önkormányzat étkeztetési feladatainak pénzügyi elszámolásai. 

- Szerződések előkészítése, ellenőrzése, pénzügyi ellenjegyzése, nyilvántartása.  
- civil szervezetek részére a támogatási szerződések alapján támogatási összeg utalása 
- A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámolót elkészítése a Magyar 

Államkincstár és a képviselő-testület részére. Rendszeres adatszolgáltatások, jelentések, 
beszámolók készítése a MÁK részére. 

- A pályázatok esetében a megvalósításhoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli nyilvántartások - 
elkülönített könyvelés, nyilvántartás vezetés, eredeti dokumentumok tárolása. A pályázati 
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elszámolásban való közreműködés. 
- A feladatmutatók alapján járó állami támogatások igénylése a ebr42 internetes portálon történik. 
- A feladatmutatók alapján megállapított támogatások évközi módosítására május és október 

hónapokban van lehetőség. 
- Banki kapcsolattartás, folyószámlák folyamatos karbantartása  
- A kormányzati funkción működő feladatok elkülönített könyvelése, házi segítség nyújtás, 

szociális étkezés, tanyagondnoki szolgáltatás, támogatások elszámolása és a gazdálkodási 
feladatainak irányítása. 

- Az önkormányzat parkolási tevékenységének elszámolásai, üzemeltetés szervezési feladatok 
irányítása, koordinálása. 

- A jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek nyilvántartása az önkormányzat, 
hivatal és az önállóan működő intézmények tekintetében. A kötelezettségvállalásra, pénzügyi 
ellenjegyzésre, teljesítésigazolásra, érvényesítésre, utalványozásra a gazdálkodási szabályzat 
előírása alapján kerül sor. 

- csoporton belül a pénzügyi feladatok ellátásánál 2021. évben 3 fő rendelkezett a 
Pénzügyminisztérium által regisztrált vállalkozói mérlegképes könyvelői végzettséggel. A 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 152. § -ának (1) bekezdése alapján előírt 
továbbképzésen részt vettek. 

 
Ezen felül hatalmas feladat volt 2021-ben megkezdett egy egész évet érintő Államkincstári ellenőrzés. 
Mely rengeteg adatszolgáltatási kötelezettséggel járt.  
 
 

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 
 
 
A feladatot 1 fő köztisztviselő látja el. 
 
Pályázati referens feladatai: 

 Pályázatok előkészítése, pályázatírás 
 Pályázati adminisztráció (támogatói szerződések módosítása, elszámolások, beszámolók 

készítése, hiánypótlások,…) 
 Hazai finanszírozású projektek menedzsmentje 
 EU-s finanszírozású projektekben a projektmenedzsment támogatása 

 
Mindezen feladatok ellátását mindössze egy pályázati referens biztosítja. A feladatellátás sikerességéhez 
nagyban hozzájárulnak a hivatalban dolgozó szakemberek is (többek között a műszaki ügyintéző, 
gazdaságvezető, aljegyző, pénzügyesek, munkaügy…). A hivatalon belül kialakult kooperatív 
együttműködés jól kihasználja a hivatalon belüli erőforrásokat, e nélkül a pályázati munka 
ellehetetlenülne.  
 

Cserkeszőlő pályázatok 2021. év 
 
1. Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.1-15-2015-00012 
 

A projekt záró rendezvénye 2021. november 10-én kerül megrendezésre Solton, a PR tevékenységek 
megtörténtek, elszámolásuk folyamatban van. 

 
2. TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002 Innovatív borászati élmény-látogatóközpont kialakítása 

Cserkeszőlőn  
 

2021. november 30-án a projekt fizikai befejezése megtörtént. Az eszközbeszerzés megvalósult, a 
kúria berendezésre került. Tervezett nyitás: 2022. június 1. 
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3. TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00012 28 férőhelyes új bölcsőde építése Cserkeszőlőben 
 

Az első éves garanciális bejárás 2021. április 22-én megtörtént, a felvett hibák egy része javításra 
került, a többit pedig a jegyzőkönyvben rögzített időpontban fogja a Vállalkozó elkészíteni.  
2021.október 19-20, illetve 2021. november 4-én megtartott záró helyszíni ellenőrzést folytatott le 
a MÁK, a hiánypótlás során kért dokumentumok benyújtásra kerültek. 
A projektmenedzser Mondi Viktor, ő végzi a pályázat elszámolását. 

 
4. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Cserkeszőlőben  
 

A projekt során megvalósult fejlesztések: 
 5465 Cserkeszőlő Tópart út 7. Hrsz.: 0265/4; Szinyei-Merse Kúria: 

 A projekt keretében utólagos külső oldali szigetelés, Fa nyílászáró csere / korszerűsítés, 
Napelempark kiépítése, szilárd biomassza kazán rendszer megvalósítása. 

 465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Hrsz.: 1/2: Önkormányzati iroda: Utólagos külső oldali 
szigetelés, Műanyag nyílászáró csere / korszerűsítés, Napelemes rendszer kiépítése, 
geotermikus energia hasznosítása valósult meg 

 5465 Cserkeszőlő, Kuna József utca 15. 5465 Cserkeszőlő, Hrsz.: 654 Tájház: Utólagos külső 
oldali szigetelés, Műanyag nyílászáró csere / korszerűsítés, Napelemes rendszer kiépítése 
valósult meg. 

 
A pályázati összeg 100% -os szintű elszámolása van jelenleg folyamatban. 
 
5. Leader - Ady utcai parkolók VP6-19.2.1.-88-V.-17 
 

A pályázat elszámolása beadásra került, kaptunk egy hiánypótlást, melynek elbírálása megtörtént a 
számunkra megítélt 6.993.324, - Ft támogatás átutalásra került. 

  
6. Magyar Falu Program 

 
A Magyar Falu Program az 5 000 főnél kevesebb lélekszámú települések fejlesztésére irányuló 
pályázati lehetőség. 
 
Megpályázott alprogramok: 8 darab 
Elnyert pályázat: 4 darab 
 
 MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszerevező 

bértámogatása-2021 
Informatikai eszközök megvételére nyert pályázatot a település melyekkel a könyvtár 
eszközállománya kerül bővítésre. Támogatás összege: 1.995.153, - Ft 
 

 MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021 
Az óvoda kerítés elhasználódott szakaszának bontása, az új szakasz pótlása, valamint egy 
nagykapu kialakítására nyert támogatást Cserkeszőlő. Támogatás összege: 5.000.000, - Ft 
 

 MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2021 
Az óvoda játékállományának bővítésére kapott támogatás a település. Összege:1.864.506,- Ft 
 

 MFP-BJA/2021 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2021 
A Szinyei Merse Pál utca és az Orgona utca járdáinak felújításához szükséges anyagok 
támogatására nyert pályázatot a település. Támogatás összege: 4.998.338, - Ft 
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7. TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 „Cserkei piknik” – Tematikus turisztikai útvonalak fejlesztése 
Cserkeszőlő községben 
 
Az 1. időközi kifizetési igénylést 60.430.000, - Ft számlaértékben a MÁK jóváhagyta. 
A Kúria kert, valamint a Kútház tervezője kiválasztásra került, szerződéskötés megtörtént. 
A Kútház kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzés eljárás megindítása a telekösszevonás 
adminisztrációs akadálya miatt a jövő évre tolódik. 
A parkrendezéshez kapcsolódó kivitelezés közbeszerzése kiírásra került, de eredménytelenül zárult, 
így 2022. évben újabb fordulót kell lebonyolítani.  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Polgármesteri Hivatal ügyintézői az államigazgatási feladatok helyi szinten történő ellátásán 
kívül is foglalkoznak az ügyfelekkel, a település fejlődéséért dolgozva az itt élő polgárok érdekeit 
szem előtt tartva végzik munkájukat.  
 
A polgármesteri hivatal munkáját a teljesség igénye nélkül tudtam bemutatni. Megítélésem 
szerint a hivatal köztisztviselői munkájukat lelkiismeretesen végezték. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm megvitatására és elfogadására. 
 
  
Cserkeszőlő, 2022. március 22. 
 
                                                                                Tisztelettel: 
 
                       
                                                                                                    dr. Tóth Dániel sk. 
                                                                                                             jegyző 
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1. Rövid összefoglaló 

A Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő Könyvtár és Közművelődés 
alapkövetelményeit és kötelező alapfeladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 54. és 55. §-a határozza meg. 
Könyvtárunk éves szakmai munkaterv alapján ellátja az 55. § (1) bekezdésében felsorolt 
alapfeladatokat, tevékenységéről éves szakmai beszámolót készít. Intézményünk önkormányzati 
fenntartású, feladatait a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés szerint hajtja végre. Saját 
szervezeti és működési szabályzattal, részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. A Petőfi 
Sándor Általános Művelődési Központ intézményegysége. 
  

Számítógépes katalógusunk 100% 
feldolgozottságú, a könyvtár teljes állományát 
tartalmazza. Helyismereti gyűjteményünk feldolgozása a 
2021. évben is folyamatos volt. Intézményünk a 
nyilvános könyvtárellátási rendszer része az ODR 
rendszer használója. Katalógusunk bárhonnan elérhető, 
melyet a SZIRÉN integrált könyvtári rendszer biztosít. 
Gyűjteményűnket és szolgáltatásainkat az elmúlt évben 
is a helyi igények figyelembevételével alakítottuk. 
Intézményünk a község könyvtári funkcióját tölti be és 
az információszolgáltatásban is jelentős szerepet vállal.  
Az elmúlt év során továbbra is a törvényben 
meghatározott módon gyűjtöttük a dokumentumokat, gondoskodtunk azok feltárásáról, 
megőrzéséről és használatba adásáról. A közgyűjteményi feladat mellett közösségi térként olyan 
programokat próbáltunk biztosítani, mely szerepet vállal az olvasóvá nevelés terén.  
 

Intézményünk az elmúlt év folyamán nem vezetett be új szolgáltatásokat, eljárásokat, nem 
vett használatba új technológiákat.  
 

Eredményeinket jelentősen befolyásolta az a körülmény, hogy az év elején, majdnem fél 
évig zárva volt a könyvtár és a korona vírus által behozott szabályozások. A bezárás alatt a 
kölcsönzés, a rendezvények és a szolgáltatásaink is teljesen megszűntek. A nyitás után a 
felnőtteknek védettségi kártyával lehetett könyvtárunkat látogatni a gyerekek pedig csak 
védettségi kártyával rendelkező felnőttel jöhettek. Ez nagyon megnehezítette a munkánkat, hiszen 
az általános iskola udvarán helyezkedik el intézményünk és a diákok hozzá voltak szokva az önálló 
könyvtárhasználathoz. Így a nyitás sem hozta meg a várt eredményeket, majd az általános 
iskolában elkezdődött a nyári szünet. Maradtak a felnőtt olvasóink, de a nyugdíjas korosztály egy-
két kivétellel szinte teljesen eltűnt. 
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2. Stratégiai célok  

Az intézmény stratégiai céljai alapján az alábbi területek kaptak kiemelt figyelmet 2021-ben:  

- Cserkeszőlő oktatási és nevelési intézményeiben tanuló diákok valamint az itt dolgozó 

pedagógusok ellátása 

- A közművelődés területén dolgozók tevékenységének segítése 

- Az általános, középiskolai és főiskolai hallgatók magas szintű könyvtári ellátása. 

- A közkönyvtári funkció ellátása érdekében az itt élő gyermek- és felnőtt lakosság, az ide 

látogató vendégek könyvtári ellátása, tanulási, művelődési, információs és szórakozási 

igényeinek biztosítása.  

A könyvtár fenntartása, működtetése költségvetés alapján a fenntartó feladata, ehhez járult 
hozzá a normatív támogatás. Tavalyi év folyamán a kulturális normatíva 5 128 950 Ft (2203 Ft/fő) 
2021-ben a Magyar Faluprogram MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó 
eszközbeszerzés és támogatás pályázat: 2.000.000 Ft 

3. Szervezet 

A Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő intézmény vezetését Andrási Rita, 
majd 2021. szeptember 06-tól Tóth Krisztina látja el.  
A könyvtár intézményegységében dolgoznak: 
- 1 fő könyvtáros, szakirányú felsőfokú végzettséggel, ÁMK dolgozó 
- 1 fő takarító, ÁMK dolgozó 
- 1 fő közművelődési munkatárs, (közművelődési szakemberképzést végző) 2021. 11.31-ig az NMI 
foglalkoztatásában 2021. 12.01-től a cserkeszőlői önkormányzat foglalkoztatásában. 
 
 A PS ÁMK intézményegységei a Könyvtár és Közművelődés, Napközi otthonos Óvoda, 
Bölcsőde és a Közétkeztetési Konyha. Gazdálkodása részben önálló. Az intézményegységek tagjai 
egymástól teljesen eltérő feladatrendszerben dolgoznak, de szakmailag önállóak. A Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza a működés közös szabályait, és intézményegységenként külön- 
külön is a rájuk vonatkozó, meghatározó előírásokat.  

4. Infrastruktúra 

Az intézmény infrastrukturális erőforrásai 

- A használatban lévő könyvtári és közművelődési célú épületek alapterülete 166m2, ebből hasznos 
alapterület 160 m2. 

- Olvasóterem (könyves polcok 11db, asztalok 3db, székek 12 db, Tv 1db, vetítővászon 1db, 
projektor 1db, DVD lejátszó 1 db, babzsák 2db 

- Meseszoba (könyvespolcok 9db, székek 6db, gyerek asztalok 2db, gyerek babzsákok 5 db, rádió 
1db) 

- Iroda (zárható szekrények 4db, íróasztal, székek 2db, polcok 2db, nyomtató, laptop) 
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- Mosdó, mellékhelyiség, személyzeti mosdó 

- Felnőtt szabadpolcos részleg (számítógépek asztallal székkel 7db, asztalok 5db, székek 6db, 
olvasófotel 2db, polcok 12 db ebből 7 dupla, könyvtáros pult, nyomtatók 2db, személyzeti 
számítógép 2db) 

- Előtér, folyosó (könyves polcok 2db, újságos polc 1db, székek 4db, lépcsőlift 1db) 
 
Fizikai terek állapotváltozása 

Könyvtárunk esztétikus, igényes környezetben működik. 2021 folyamán, az épületen felújítást nem 
kellett végezni. A fűtés korszerű termálvíz alapú központi fűtés. A megvilágítás a könyvtár 
helyiségeiben megfelelő. A többi elektromos eszköz működtetése során többször volt az 
áramszolgáltatással probléma, valószínűleg az évek során megnövekedett fogyasztók száma és 
teljesítménye miatt.  
 

Infokommunikációs (IKT) eszközpark és ezek állapotának változása 
Informatikai eszközeink: multifunkciós nyomtatók, számítógépek egérrel, billentyűzettel, laptop, 
vonalkódnyomtatók- és olvasók, projektor, projektorvászon, lapolvasó. 2021-es évben 
infokommunikációs eszköz vásárlása a Magyar Faluprogram MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez 
kapcsolódó eszközbeszerzés és támogatás pályázat keretében történt. A meglévő eszközeink 
hozzájárultak a könyvtár feladatainak sokrétű és korszerű ellátásához. 
Olvasói és dolgozói számítógépek száma összesen 9db. 
 

Egyéb infrastruktúra  
A könyvtár épülete jól megközelíthető, de csak részben akadálymentes.  
Az épület emeletére lépcsőlift visz fel, melyet egy mozgáskorlátozott 
sajnos csak külső segítséggel tud használni. 

5. Gyűjteményi információk 

 Az állománygyarapítás forrásai:  
• költségvetés  
• normatíva  
• egyéb támogatások (érdekeltségnövelő támogatás)  
• ajándék 
Könyvtárunk állománygyarapítása 2021-ben is a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően, és a 

könyvtárhasználók igényeinek figyelembe vételével történt. Az állománygyarapításra fordított 

összeg jóval kevesebb volt, mint az ezt megelőző években a pandémiás helyzet miatt. Az 

önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásából 10%-ot költhettünk dokumentumokra, 

amely Bruttó 512. 895 Ft volt. Saját forrásból 59. 193 Ft-ot költöttünk. Állományunk 223 

dokumentummal gyarapodott, melyből 49 db könyv ajándék. 34 db 124.159 Ft értékű 

ajándékkönyvet a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től rendelhettünk, a többit az Álomgyár kiadó és   
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a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége ajánlotta fel. Érdekeltségnövelő támogatásra 

2021 évben nem voltunk jogosultak. 

Cserkeszőlő könyvtár teljes állománya szabadpolcos elhelyezésű, raktározási lehetőség nincs. 

Könyvtári terei: felnőtt szabadpolcos részleg, meseszoba (gyermek szabadpolcos részleg) és az 

olvasóterem. 

 
Gyűjteményfeltárás  

Állományunkat számítógépes katalógusban tartjuk nyilván. /SZIRÉN/ Ez a katalógus 100% 

feldolgozottságú. 

A gyűjtemény feltárása napi tevékenység. Az állomány feldolgozása két gépen történik, a Szirén 

Integrált Könyvtári Rendszerben és egyedi azonosító címkével /vonalkód/. Az állomány 

feldolgozása mellett párhuzamosan lehet kölcsönözni a könyveket. 

 

Állományvédelem 
A könyvtár riasztóval rendelkezik. 

- nem működtetünk restaurátor műhelyt, könyvkötészeti műhelyt 

- nincs biztonsági jellel ellátott dokumentum, hőmérséklet- és páratartalom-szabályozó 

eszköz 

 

Digitális adatbázist építünk elektronikus dokumentumainkból. Ebben az adatbázisban tároljuk 

a helyismereti gyűjteményünk digitális részét, a könyvtárközi kölcsönzésből származó digitális 

anyagokat és a helyi újság digitális számait. 2021-ben 35 dokumentum került digitalizálásra. Ebből 

16 szöveges 19 képes.  

6. Szolgáltatások (változások, trendek) 

Hagyományos könyvtári szolgáltatásaink közül 
változatlanul legnépszerűbb a dokumentumok kölcsönzése volt. 
2021-ben a könyvtárhasználatok száma 4524, a kölcsönzések 
száma pedig 2020 volt. A településen élő nemzetiségek 2021-ben 
a KSH adatok alapján magyar/ 2325 fő (nemzetiség/0 fő), a 
település lakosságához viszonyított aránya 100 (%). 
Könyvtárunkban nemzetiségi könyvtári feladatellátás nincs. 
Községünk lakosságának összetétele 100%-ban magyar nyelvű. Az 

iskolások tehetséggondozása, nyelvi fejlesztése, felzárkóztatása, prevenciós foglalkozások 
kiscsoportos foglalkozások keretében történt. 
 

Helyben elérhető szolgáltatások  
Helyben elérhető szolgáltatásaink a dokumentumok és katalógusaink helyben használata. 
Kölcsönzés saját állományunkból és könyvtárközi kölcsönzés. A könyvtárba beiratkozott olvasók 
száma 176, Ebből 14 év alatti 127 fő. Személyes (helybeni) használat 2689 alkalom volt. A 
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kölcsönzések száma 2020 alkalom, ebből 1250 a 14 éven aluliaké. Közvetlenül helyben használt 
dokumentumok száma 3035. Könyvtárközi kölcsönzések száma 4, melyből 4 beérkezett kérés. 
Helyben elérhető szolgáltatás a másolatkészítés, a számítógép és internet használat, helyismereti 
gyűjtemény használata. 
 

Távolról elérhető szolgáltatások 
Könyvtárunk Integrált könyvtári rendszerrel rendelkezik, amelynek bárhonnan elérhető on-line 
katalógusát lehet igénybe venni. Az érdeklődők a cserkeszolo.hu internetes oldalon 
tájékozódhatnak a könyvtárról. Állományunkról és szolgáltatásainkról telefonon, e-mailben és 
Messengeren is tájékoztatást nyújtottunk. 
 

Közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések kiállítások 
 

2021-ben a bezárás, majd az azt követő leltározás miatt a 
könyvtári programokat szeptember 1-től tudtuk megtartani. 
Olvasáskultúra-fejlesztő és használó képzést-szolgáló alkalmak 
mellett készítettünk könyvajánló kiállításokat, tartottunk kézműves 
és kreatív asztalokat, irodalmi és játékos vetélkedőket, 
szakköröket, klubokat, filmvetítéseket.  
 
 

Online felületek 
A könyvtár informatikai szakszemélyzettel nem rendelkezik, nincs saját honlapja, adatait az 
interneten, a cserkeszolo.hu oldalon találhatjuk. Kettő adatbázisból történt elektronikus 
szolgáltatásunk, a SZIRÉN és saját digitális adatbázisból. A könyvtár nyomtatott dokumentumait az 
integrált könyvtári rendszerben, digitális dokumentumainkat pedig saját adatbázisunkban tároljuk. 
Mindkét adatbázis az adatok folyamatos bevitelével működik. Referensz szolgáltatásunk, közösségi 
oldalunk, hírlevél és RSS szolgáltatásunk nincs. 

7. Minőségirányítás 

Intézményünk tagjai azonos értékrend mentén dolgoznak, amelynek középpontjában az 
elvégzett munka minősége, mennyisége és eredményessége áll. Fontos, hogy az itt dolgozók 
megfelelő képzéseken vegyenek részt. 
Tavalyi évben 2 fő részesült képzésben: 
- 1 fő részt vett „A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata”  című 18848-2/2018/KOZGYUJT 
akkreditációs ügyszámú, 60 órás „A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint 
akkreditált továbbképzési programon. (ÁMK dolgozó) 
- 1 fő közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) OKJ-s 
képzésen vett részt. (NMI majd önkormányzati dolgozó) 
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Munkánk során fontos a kommunikáció. Olvasóinkat folyamatosan tájékoztattuk 
szolgáltatásaink igénybevételének módjáról és a változásokról. 2021 év folyamán használói 
elégedettségmérést nem végeztünk. Az előző vizsgálatok, valamint a statisztikai adatok elemzése 
során felmerült igényeknek próbáltunk megfelelni, mind a szolgáltatások, mind az állomány, a 
könyvtári programok terén.  

8. Tudományos kutatás és kiadványok 

Könyvtárunk tudományos kutatást a tavalyi év folyamán nem végzett. 

9. Partnerségi együttműködések 

Mint mindenre, a Covid-19 járvány erre is rányomta a bélyegét, bár kis község lévén 

mindenkivel kapcsolatban állunk jelentős együttműködésre a tavalyi év folyamán nem került sor.  

Jelentősebb civil szervezeteink: 

 -    „Szorgos Kezek” Hagyományőrző Egyesület, Cserkeszőlő 

- „Őszi Napfény” Nyugdíjas Egyesület, Cserkeszőlő 

- „Cserkei Motorosokk” Egyesület, Cserkeszőlő 

- Polgárőr Egyesület, Cserkeszőlő 

- Cserkeszőlői Sport Egyesület  

- Vöröskereszt helyi szervezete 

Intézményünk több területen is jó kapcsolatot ápol, például a fenntartó önkormányzattal 

és dolgozóival a községben található intézményekkel, mint a Tanyagondnokság, Fürdő és 

Gyógyászati Központ, Napsugár Étterem, Turing Hotel stb. Oktatási és nevelési intézmények, 

akikkel partnerségi kapcsolatban állunk a helyi általános iskola, óvoda és  bölcsőde, valamint azok 

az intézmények, iskolák, melynek diákjait 50 órás gyakorlatra fogadjuk.  

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei 

Stratégiai célunk 2021-ben a meglévő értékek számbavétele 
(értéktár, helyismereti gyűjtemény). Továbbá kommunikációs célunk: 
megfelelő információáramlás biztosítása az ÁMK intézményei között. Az 
olvasói visszajelzések követése; jó munkahelyi légkör megteremtése; a 
könyvtár állományának és új dokumentumainak népszerűsítése; az 
olvasás népszerűsítése; könyvtári programjaink népszerűsítése; a 
könyvtári szolgáltatások bemutatása, népszerűsítése; a könyvtár jó 
hírének és ismertségének növelése. Belső PR-rel kapcsolatos tevékenység 
volt 2021 évben a faliújság gondozása, információk kihelyezése, az 
ünnepek, évfordulók, kreatív és kézműves asztalok, rendezvények, 
kiállítások szervezése. Dekorációk, tablók, fényképek készítése. Az 

intézményről, szolgáltatásainkról és állományunkról szóló információkat a környezetet alkotó 
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célcsoportokhoz (pedagógusok, szülők, gyerekek, lakosság, fenntartó stb.) más-más módon 
próbáltuk eljuttatni, hiszen elég rendhagyó év volt ez is a hosszas bezárás miatt.  

11. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtárról 

  A Jász- Nagykun Szolnok Megyei Könyvtár, mint megyei hatókörű városi könyvtár szakmai 
programokon, valamint külön levelezőlistán is reagált egész évben a felmerülő kérdésekkel 
kapcsolatban. A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Területi Szolgálata folyamatos tájékoztatással 
próbált irányt mutatni a könyvtár működéséhez, a törvényi változásokról és megosztotta velünk, a 
járvánnyal kapcsolatos egyéb előírásokat. 

12. A koronavírus-járvány okozta változásokról 

A járvány súlyos hatással volt a mindennapjainkra. Hivatalosan 143 napot voltunk nyitva, 
110 napot pedig zárva. Télen és tavasszal a bezárás alatt a kölcsönzések és a könyvtári programok 
teljesen megszűntek. A zárt idő alatt nyilvántartásainkat és az állományunkat 
állományellenőrzéshez készítettük elő. Részleges állományellenőrzést végeztünk a 3/l975/VIII.7./ 
KM.PM. együttes rendelet alapján. 

 
A könyvtár lelőhely szerinti egyes részlegének nyilvántartása alapján a leltár előtt a 

leltározni kívánt állományrész összesen: 5451 db volt.  A leltározás eredményeképpen törlésre 
került:  9 db könyv - 10.999Ft értékben. A könyvtár ellenőrzés alá vont állománya az 
állományellenőrzés után: 5442 db lett. 
 

Az intézmény 2021 évben folyamatosan fertőtlenítve volt, különös tekintettel a közlekedés 
során érintett tárgyakra, eszközökre.  Az olvasóktól/könyvtárhasználóktól elvártuk a 
kézfertőtlenítő használatát.  A felnőttek és a diákok esetében is a maszk használata időközben 
kötelezővé vált. A számítógépek egymástól megfelelő távolságban lettek el helyezve, így 
biztosítottuk az olvasói számítógépeknél vállalt szolgáltatásainkat, a katalógusban való keresést, a 
számítógép használatát és az Internet felhasználást, használónkénti fertőtlenítéssel. A 
szolgáltatások közül kiemelkedően fontos volt a dokumentumszolgáltatás (kölcsönzés, helyben 
használat). Olvasóinknak lehetőségük volt a dokumentumok on-line megrendelésére, 
előjegyzésére, telefonon, e-mailben vagy Messengeren. Törekedtünk az érintésmentes 
visszavételre. A visszavett dokumentumok karanténba kerültek 72 órára. A karantén idejének 
lejárta után ismét kölcsönözhetővé váltak. Karantént alkalmaztunk az új gyarapításból származó 
dokumentumok esetében is. 
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1. sz. melléklet 

Mutatók Számadatok 

I. Szolgáltatási feladatok 
 

1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 30 

2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 176 

2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 4 524 

2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 176 

2.3. A tárgyévi látogatók száma 2 689 

3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra) 0 

4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el 0 

5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen 0 

6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben 
kölcsönzött dokumentumok száma 

0 

7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 1 

7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma 98 

8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) 
(kattintás az OPAC-ra) 

982 

9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként 
 

9.1. Könyv 2 020 

9.2. Időszaki kiadvány 0 

9.3. AV-dokumentum 0 

9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 0 

9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan) 0 

10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 0 

10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök 
száma 

3 

10.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes 
szolgáltatások száma 

 

11. A könyvtár által szervezett 0 

11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 
támogató nem formális képzések száma 

41 

11.1.1. a képzéseken résztvevők száma 820 

11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési 
ismereteket nyújtó nem formális képzések száma 

1 

11.2.1. a képzéseken résztvevők száma 4 

11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma 0 

11.3.1. a képzéseken résztvevők száma 0 

11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők 
száma 

17 
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11.4.1. a résztvevők száma 425 

11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 
együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, 
toleranciára nevelő és multikulturális programok 

0 

11.5.1. a programok résztvevőinek száma 0 

11.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma 0 

11.6.1. a programok résztvevőinek száma 0 

11.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, 
programok száma 

0 

11.7.1. a programok résztvevőinek száma 0 

11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és 
ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások 
és az azokon résztvevők száma 

43 

11.8.1. a programok résztvevőinek száma 1075 

11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, 
képzések 

0 

11.9.1. a programok résztvevőinek száma 0 

12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket 
támogató kiadványainak száma 

0 

13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 0 

14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 0 

15. A használói elégedettség-mérések száma 0 

15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag) 0 

16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával 
minősítésre készülő települési könyvtárak száma 

0 

17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma 
és a szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött 
megállapodások száma 

1 

18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 0 

19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, 
vállalkozói stb. partnerek száma/év 

0 

II. Gyűjteményfejlesztés 
 

1. A könyvtári állomány éves gyarapodása 
dokumentumtípusonként 

 

1.1. Könyv (db) 223 

1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)  0 

1.3. Kartográfiai dokumentum (db) 0 

1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0 

1.5. Hangdokumentum (db) 0 

1.6. Képdokumentum (db) 0 
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1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db)  0 

1.8. E-könyv (db) 0 

Egyéb dokumentum (db) 0 

2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma 
dokumentumtípusonként 

 

Könyv (db) 9 

Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)  0 

Kartográfiai dokumentum (db) 0 

Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0 

Hangdokumentum (db) 0 

Képdokumentum (db) 0 

Elektronikus (digitális) dokumentum (db)  0 

Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db) 0 

E-könyv (db) 0 

Egyéb dokumentum (db) 0 

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett 
dokumentumok száma 

0 

4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 34 

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 35 

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0 

8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok 
száma 

5 451 

8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest 25 

III. Gyűjteményfeltárás 
 

1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített 
rekordok száma 

258 

2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek 
száma 

0 

3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 
hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve 

2 

4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus 
katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-
ában) 

100 

V. Rendezvény, kiállítás 
 

1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos 
szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen 

198 

1.1. a résztvevők száma 4950 

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma 0 

2.1. a résztvevők száma 0 

3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 10 
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3.1. a látogatók száma 1 486 

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények 
száma 

4 

4.1. a résztvevők száma 68 

5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 1078 

VI. Állományvédelem 
 

1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás 
vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült 
dokumentumok száma 

0 

2. Muzeális dokumentumok száma 0 

3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0 

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált 
dokumentumok száma 

0 

5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 0 

 

2. sz. melléklet 

Rendezvény neve Helyszín Beszámoló szerinti 
típus 

    
 

Történelmi évfordulók helyben kiállítás 

Kötelező olvasmányok, könyvajánló helyben kiállítás 

Könyvajánló a Zenei világnap alk. helyben kiállítás 

1956. forradalom és szabadságharc 
alkalmából könyvajánló 

helyben kiállítás 

"Lélekpatika" helyben kiállítás 

"Helló Szeptember!" Hangolódás az 
iskolára, Kreatív asztal 

helyben Egyéb 

"Falevelet fest az ősz" Kézműves 
foglalkozások 

helyben Egyéb 

"Zeneszerzők nyomában" Cziffra 
György emlékév Magyar zongoraművész 
születésének 100. évfordulója és Kodály 
Zoltán zeneszerző halálának 50. évfordulója 
alkalmából 

helyben Vetélkedő, verseny 

"Őszi szüret" Szőlőfajták 
Cserkeszőlőben, előadás, beszélgetés 

helyben Egyéb 

Október 1. A zene világnapja 
alkalmából könyvajánló, könyves játék, 
zenehallgatás 

helyben Vetélkedő, verseny 
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"Karan-téka" Vidám vetélkedő 
gyerekeknek az állatokról /Állatok világnapja 
okt. 04./ 

helyben Vetélkedő, verseny 

"Nagy Játékválasztó": társasjátékozás, 
Jenga, Tabu, Gazdálkodj okosan!, UNO, 
Twister, stb. 

helyben Vetélkedő, verseny 

Kézműves foglalkozás: Halloween helyben Egyéb 

November az egészség hónapja "Bögre 
úr meséi" Mesék az egészséges táplálkozásról  

helyben Egyéb 

Beszélgetések Szent András haváról és 
játékos vetélkedő a témában 

helyben Vetélkedő, verseny 

"Mindennapi hőseink" Rajzverseny helyben Vetélkedő, verseny 

Kézműves foglalkozások: Adventi 
naptár készítése 

helyben Egyéb 

"Habtörő és Dióverő" Gasztropercek 
téli ételeinkből 

helyben Egyéb 

"Karácsony hava" Programsorozat 
Mikulásvárás, Kreatív asztal, Téli mesék 

helyben Egyéb 

"Karácsony hava" Programsorozat 
Karácsonyi díszek készítése, Karácsonyi 
hagyományok felelevenítése, Betlehem, 
Karácsonyi mesehallgatás 

helyben Egyéb 

Könyvtári órák helyben Könyvtári óra, 
könyvtárhasználati 

foglalkozás 

"Könyvtártudós leszek!"Hogyan 
használjuk /ki/ a könyvtárat? Könyvtári, 
irodalmi feladatok, könyvtárhasználati 
képzés  

helyben Használó képzést 
szolgáló alkalmak 

"Tündérujjak" Őszi mesék írása, 
olvasása 

helyben Olvasáskultúra-
fejlesztő programok 

Kiscsoportos klubok további 
működtetése heti, kétheti vagy havi 
bontásban (versbarát, zenetanoda, angol 
nyelvi kiscsoport, meseíró kör, Kíváncsiak 
klubja, rajz szakkör, felzárkóztatás, 
korrepetálás stb.) 

helyben Olvasáskultúra-
fejlesztő programok 

"Üzenet a Mátrixból" Számítógépes 
program gyerekeknek és felnőtteknek. 

helyben Digitális 
kompetenciafejlesztő 

programok 

Beszédfejlesztés kiscsoportos helyben Személyiségfejlesztő, 
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foglalkozások képességfejlesztő 

Tanulási képességfejlesztés 
kiscsoportos foglalkozások 

helyben Személyiségfejlesztő, 
képességfejlesztő 

Prevenciós foglalkozások helyben Személyiségfejlesztő, 
képességfejlesztő 

 

3. sz. melléklet 

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  2021. évi tény 

Az intézmény finanszírozási bevételei 
 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 6824 

– ebből fenntartói támogatás 1779 

– ebből felhasznált maradvány 
 

– ebből központi költségvetési támogatás 5045 

– ebből pályázati támogatás 
 

– a pályázati támogatásból EU-támogatás 
 

Az intézmény működési bevételei 4 

Szolgáltatásokhoz köthető bevétel 4 

Egyéb bevétel 
 

Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként 6828 

Személyi juttatás 3913 

Munkaadókat terhelő összes járulék 615 

Dologi kiadás     2300 

Egyéb kiadás 
 

 
 

4. sz. melléklet 

Munkaügyi adatok 2021. január 1-i állapot 
szerint 

2022. január 1-i állapot 
szerint 

Összlétszám 1 1 

Ebből vezető vagy magasabb vezető  
  

Távollévők 
  

Könyvtári szakmai munkakörben 
foglalkoztatottak 

  

Könyvtáros szakképesítéssel 1 1 

Középfokú szakképesítéssel 
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Egyéb felsőfokú végzettséggel 
  

Egyéb munkakörben foglalkoztatottak 
  

Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel 
  

Egyéb alkalmazott középfokú 
végzettséggel 

  

  
  

   

   

*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával 
értendőek    
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1. Rövid összefoglaló 

Könyvtárunk 2022-ben fő feladatának továbbra is azt tekinti, hogy az állampolgárok lehető 
legszélesebb köre számára biztosítsa a lehetőséget a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek 
megismeréséhez, a hazai és a nemzetközi információkhoz és tudásanyaghoz való szabad 
hozzáféréshez, valamint a folyamatos önművelődéshez és a színvonalas szórakozáshoz. 
 

Továbbá segítjük: 
- az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közhasznú ismeretek megszerzését.  
- a társadalom, a tudomány, a kultúra területén való tájékozódást.  
- a kulturális értékek közkinccsé tételét.  
- a gazdasági kérdésekben való eligazítást.  
- a kulturális életben való aktív részvételt.  
 

Mivel a könyvtár települési könyvtári feladatokat is ellát az iskolai könyvtári feladatok 
mellett figyelembe vesszük a kulturális törvénynek a nyilvános könyvtári ellátásról szóló előírásait 
is. E törvény alapján a települési könyvtári ellátás biztosítása az önkormányzat kötelező feladata, 
mellérendelten a közoktatással és a közművelődés támogatásával. A közkönyvtári funkció ellátása 
érdekében könyvtárunk a községünkben élő gyermek és felnőtt lakosság tanulási, művelődési, 
információs és szórakozási igényeit biztosítja. Települési könyvtárként feladatait a könyvtári 
rendszerben működve látja el, a 379/2017. (XII.11.) kormányrendelet szerint szerepel a nyilvános 
könyvtárak jegyzékében. Arra törekszünk, hogy megteremtsük a követelményeknek megfelelő 
nyilvános könyvtári szolgáltatást. 

2. Stratégiai célok  

A Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő Könyvtár és Közművelődés 2022 
évre meghatározott feladatai illeszkednek a PS ÁMK Napköziotthonos Óvoda, a „Szőlőszem” 
Bölcsőde és a Petőfi Sándor Általános Iskola munkaprogramjához. 

Az elmúlt évben a könyvtár működési feltételei nem, vagy keveset változtak. Mind az 
iskolában tanuló, valamint a közép és felsőoktatásban résztvevő diákok számára, a helyi kollégák 
számára és a községben élők számára is nyitva állt a könyvtár. A könnyű elérhetőség és a 
megfelelően gyarapított állomány miatt, ha nem leszünk zárva a korona vírus által hozott 
intézkedések miatt, akkor jónak mondható az intézmény kihasználtsága.  

A stratégiai célok alapján továbbra is az alábbi területek kapnak kiemelt figyelmet 2022-ben:  

- Cserkeszőlő oktatási és nevelési intézményeiben tanuló diákok valamint az itt 
dolgozó pedagógusok ellátása 

- A közművelődés területén dolgozók tevékenységének segítése 

- Az általános, középiskolai és főiskolai hallgatók magas szintű könyvtári ellátása. 

- A közkönyvtári funkció ellátása érdekében az itt élő gyermek- és felnőtt lakosság, 
az ide látogató vendégek könyvtári ellátása, tanulási, művelődési, információs és 
szórakozási igényeinek biztosítása. 

További feladatok a kommunikáció terén: megfelelő információáramlás biztosítása az ÁMK 
intézményei között.  
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3. Szervezet 

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Könyvtár és Közművelődés: 
 

ÁMK Intézményvezető Tóth Krisztina 

Könyvtáros  Árvainé Tóth Éva 

Közművelődési munkatárs Tálas-Molnár Erika 

Takarító Kovács Gyöngyi 

 
 

- 1 fő könyvtáros, szakirányú felsőfokú végzettséggel, ÁMK dolgozó 

- 1 fő takarító, ÁMK dolgozó 
- 1 fő közművelődési munkatárs, önkormányzati dolgozó 

 
 A PS ÁMK intézményegységei a Könyvtár és Közművelődés, Napközi otthonos Óvoda, 
Bölcsőde és a Közétkeztetési Konyha. Gazdálkodása részben önálló. Az intézményegységek tagjai 
egymástól teljesen eltérő feladatrendszerben dolgoznak, de szakmailag önállóak. A PS ÁMK 
intézményvezetője a könyvtár vezetője is egyben. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a 
működés közös szabályait, és intézményegységenként külön- külön is a rájuk vonatkozó, 
meghatározó előírásokat. A könyvtár heti 5 napot tart nyitva 30 órában, a többi 10 óra zárt idő, 
amiben az adminisztrációs tevékenység folyik. 

4. Infrastruktúra 

Könyvtárunk frekventált helyen az általános iskola udvarán helyezkedik el, az óvoda és a 
bölcsőde közelében. Jól megközelíthető, mind az iskolás tanulók, mind a község lakói számára. A 
könyvtár önálló helyiségekkel rendelkezik, melyekben biztosítani tudja az olvasók számára a 
zavartalan használatot. 10 éves asztalokkal, székekkel rendelkezünk melyek a nem túl távoli 
jövőben elhasználódás miatt cserére fognak szorulni. A különböző tereket a könyvtári 
ismeretszerzés mellett különféle szabadidős tevékenységekre is hasznosítjuk. Az állomány 
elrendezése jól áttekinthető, a felnőtt és az ifjúsági irodalom külön helyiségben található. Külön 
olvasóterem, olvasószolgálati pult és adminisztrációs iroda is van. A tárgyi feltételek 2022-ben 
javulnak,  „A magyar Falu program” keretében meghirdetett, Közösségszervezéshez kapcsolódó 

eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás- 2021 című, MFP-KEB/2021 kódszámú 
pályázati pénzből olyan eszközök kerültek beszerzésre, amely esélyt adhat a helyi kultúra, a 
szabadidős tevékenységek fejlődéséhez, hozzájárul a helyi közösségek közötti kapcsolat 
kialakításához, közös szórakozáshoz, a közösségek helyi közművelődésbe való bekapcsolódásához, 
közös jövőkép és célok kialakításához.  

5. Gyűjteményi információk 

Dokumentum beszerzési forrásaink alapját a fenntartó által biztosított keret jelenti. 
További forrást jelenthet még a központi költségvetési támogatás 10%-a (normatíva) és az 
érdekeltségnövelő támogatás. A normatív támogatás az önkormányzatot lakosságszám alapján 
illeti meg, 2.213 Ft/fő összegben, ami 2022. évre 5.229.319 Ft lesz, melynek 10%-a 522. 931 Ft 
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költhető dokumentumokra.  Az éves gyarapodást meghatározó tényezők: a könyvtár 
költségvetése, a dokumentum beszerzésre kiírt pályázatok, támogatások, valamint az ajándékozás. 
Érdekeltségnövelő támogatásra 2022-ben nem leszünk jogosultak 

A nyilvános könyvtári tevékenység keretében gyűjteményünket a Gyűjtőköri szabályzatban 
megfogalmazott elveknek megfelelően alakítjuk az olvasói igények figyelembevételével, az 
érdeklődés irányának megfelelően, az újdonságok folyamatos beszerzésével. 

 
Cserkeszőlő könyvtár teljes állománya szabadpolcos elhelyezésű, raktározási lehetőség 

nincs. Könyvtári terei, felnőtt szabadpolcos részleg, meseszoba (gyermek szabadpolcos részleg) és 

az olvasóterem.  

 
Gyűjteményfeltárás  

Állományunkat számítógépes katalógusban tartjuk nyilván. /SZIRÉN/ Ez a katalógus 100% 

feldolgozottságú. 

A gyűjtemény feltárása napi tevékenység. Az állomány feldolgozása két gépen történik a Szirén 

Integrált Könyvtári Rendszerben és egyedi azonosító címkével /vonalkód/. Az állomány 

feldolgozása mellett párhuzamosan lehetett kölcsönözni a könyveket. 

 

Állományvédelem 
A könyvtár riasztóval rendelkezik. 

- nem működtetünk restaurátor műhelyt, könyvkötészeti műhelyt 

- nincs biztonsági jellel ellátott dokumentum, hőmérséklet- és páratartalom-szabályozó 

eszköz 

 

Digitális adatbázist építünk elektronikus dokumentumainkból. Ebben az adatbázisban 

tároljuk a helyismereti gyűjteményünk digitális részét, a könyvtárközi kölcsönzésből származó 

digitális anyagokat. 

6. Szolgáltatások (változások, trendek) 

2022-ben heti 30 órában állunk az olvasók rendelkezésére, 10 óra zárt idő van. Ebből 2 nap, 
amikor 16 óra után is nyitva vagyunk. Könyvtári szolgáltatásaink közül a dokumentumok 
kölcsönzése a legnépszerűbb szolgáltatásunk. 
 

Ingyenes szolgáltatásaink: 

könyvtárlátogatás 
könyvtári gyűjtemény helyben használata 
állományfeltáró eszközök használata 
információ a könyvtár szolgáltatásairól 
számítógép használat 
műszaki eszközök használata (televízió, videó, dvd lejátszó, cd lejátszó) 
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Alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások 

            Általános tájékoztatás 
a könyvtár állományáról, szolgáltatásairól, használatáról 
katalógus használatáról 
kölcsönzési előjegyzés 
értesítés az előjegyzett műről 
kölcsönzési idő meghosszabbítása 
könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások tartása 
            Szaktájékoztatás 
dokumentumajánlás 
témafigyelés          
irodalomkutatás 
helyismereti- és helytörténeti információk 
bibliográfiai tájékoztatás 
közhasznú információs szolgálat 

 

Távolról elérhető szolgáltatások 

Könyvtárunk Integrált könyvtári rendszerrel rendelkezik, amelynek bárhonnan elérhető 
on-line katalógusát lehet igénybe venni. Az érdeklődők a cserkeszolo.hu internetes oldalon 
tájékozódhatnak a könyvtárról. Állományunkról és szolgáltatásainkról telefonon, e-mailben és 
Messengeren is tájékoztatást nyújtunk. 

 

Közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések kiállítások 

Intézményünkbe a 2022 évben is számos könyvtári programot, vetélkedőt, kézműves foglalkozást, 
kreatív asztalt, számítógépes programokat, könyvtári órákat, szakköröket, klubokat tervezünk. 
(Éves programterv a mellékletben) Olvasáskultúra-fejlesztő és használó képzést-szolgáló alkalmak 
mellett készítettünk könyvajánló kiállításokat, tartottunk kézműves és kreatív asztalokat, irodalmi 
és játékos vetélkedőket, szakköröket, klubokat, filmvetítéseket. Az általunk szervezett 
rendezvények, vetélkedők, kiállítások a kultúra népszerűsítését szolgálják. Egyben kiválóan 
alkalmasak gyermekeink és a felnőtt lakosság kulturális szabadidejének eltöltésére is. 

7. Minőségirányítás 

Olvasóinkat folyamatosan tájékoztatjuk szolgáltatásaink igénybevételének módjáról és a 
változásokról. 2022 év folyamán használói elégedettségmérést végzését tervezzük. Munkánk során 
fontos a folyamatos kommunikáció és, hogy intézményünk tagjai azonos értékrend mentén 
dolgozzanak, amelynek középpontjában az elvégzett munka minősége, mennyisége és 
eredményessége kell, hogy legyen.  

Térítés ellenében használható szolgáltatásaink: 

Dokumentumok kölcsönzése, könyvek, folyóiratok 
Könyvtárközi kölcsönzés 
Internet szolgáltatás 
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8. Tudományos kutatás és kiadványok 

Könyvtárunk tudományos kutatást ez év folyamán nem tervez. 

9. Partnerségi együttműködések 

Partnerkapcsolataink egyik legfontosabb erőforrásunk, melyet folyamatosan ápolni és 

fejleszteni kell, hiszen partnereinkkel közösen tudjuk stratégiai célkitűzéseinket megvalósítani, s 

velük közösen tudjuk a kulturális alapellátásban betöltött szerepünket erősíteni. Szolgáltatásaink 

kialakításához mindig figyelembe vesszük partnereink igényeit, elvárásait, melyek beépülnek 

tevékenységeinkbe. Törekszünk arra, hogy a kapcsolattartás formája, stílusa számukra is megfelelő 

legyen. 2022-ben továbbra is együtt kívánunk működni a községben és máshol működő oktatási és 

nevelési intézményekkel, cél: olvasásnépszerűsítő programok, szakmai programok lebonyolítása, 

az iskolai közösségi szolgálat biztosítása.   Valamint helyi civil és szakmai szervezetekkel és 

klubokkal, helyi vállalkozásokkal, cél: bemutatók, előadások szolgáltatások biztosítása szervezése.   

Szakmai és pályázati partnereinkkel, cél: a szakmai együttműködés a könyvtári programok 

megvalósításában.  

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei 

A PS ÁMK Könyvtár és Közművelődés 2022-ben is fokozott figyelmet kíván fordítani a  
könyvtár dokumentumainak, az olvasás, könyvtári programok, szolgáltatásaink  népszerűsítésére,   
a fiatalok mentális fejlődésére, esély egyenlőség erősítésére, a hátrányos megkülönböztetés 
leküzdésére, oktatási, nevelési és művelődési tevékenységének kommunikálására. Ennek 
érdekében kiemelt szerepe van az információk kihelyezésének, faliújság gondozásának az 
ünnepek, évfordulók, kreatív és kézműves asztalok, rendezvények, kiállítások szervezésének. 
Dekorációk, tablók, fényképek készítésének. Követjük és segítjük az itt élő gyermek- és felnőtt 
lakosság tanulási, művelődési, információs és szórakozási igényeit megfelelő dokumentumok 
beszerzésével, feldolgozásával. 

11. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtárról 

 A Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő könyvtár és Közművelődés egész 
évben tartja a kapcsolatot a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárral. Éves tevékenyégéről statisztikát, 
beszámolót és munkatervet készít, melyet a megyei könyvtár koordinál. Részt vesz a megyei 
könyvtár által szervezett szakmai programokon. A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Területi 
Szolgálata egész évben folyamatosan tájékoztat és próbál irányt mutatni a könyvtár működéséhez, 
a könyvtárt érintő törvényi változásokról és egyéb előírásokról. 

12. A koronavírus-járvány okozta változásokról 

2022-ben nagy reményekkel indulunk az évnek és hisszük, hogy az előírások szigorú 
betartásával, idővel kevesebb beteg lesz és esetleg meg is szűnik a járvány és nem kell a 
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könyvtárakat többé emiatt bezárni. Hiszen tavaly a bezárások miatt a kölcsönzés és a könyvtári 
programok teljesen megszűntek. Az intézményben 2022 évben is folyamatosan végezzük a 
fertőtlenítést, kiemelt figyelmet fordítva a közlekedés során érintett tárgyakra, eszközökre. A 
mindenre kiterjedő takarításon túl ózongenerátort is alkalmazunk. 
 

Az olvasói terekben betartatjuk a távolságtartási szabályokat. Az 
olvasóktól/könyvtárhasználóktól elvárjuk a kézfertőtlenítő használatát.  Jelenleg a felnőttek és a 
diákok esetében is kötelező a maszk használata. A számítógépek egymástól megfelelő távolságban 
vannak, így biztosítjuk az olvasói számítógépeknél vállalt szolgáltatásainkat, a katalógusban való 
keresést, a számítógép használatát és az Internet felhasználást, használónkénti fertőtlenítéssel. 
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1. sz. melléklet 

Mutatók         Számadatok 

I. Szolgáltatási feladatok   

1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 30 

2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 176 

2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 4 524 

2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 176 

2.3. A tárgyévi látogatók száma 2 689 

3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra) 0 

4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el 0 

5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen 0 

6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben 
kölcsönzött dokumentumok száma 

0 

7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 1 

7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma 98 

8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás 
az OPAC-ra) 

982 

9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként   

9.1. Könyv 2 020 

9.2. Időszaki kiadvány 0 

9.3. AV-dokumentum 0 

9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 0 

9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan) 0 

10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 0 

10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök 
száma 

3 

10.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások 
száma 

  

11. A könyvtár által szervezett 0 

11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 
támogató nem formális képzések száma 

41 

11.1.1. a képzéseken résztvevők száma 820 

11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket 
nyújtó nem formális képzések száma 

1 

11.2.1. a képzéseken résztvevők száma 4 

11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma 0 

11.3.1. a képzéseken résztvevők száma 0 

11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők 
száma 

17 

11.4.1. a résztvevők száma 425 

11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést 
erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és 
multikulturális programok 

0 
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11.5.1. a programok résztvevőinek száma 0 

11.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma 0 

11.6.1. a programok résztvevőinek száma 0 

11.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, 
programok száma 

0 

11.7.1. a programok résztvevőinek száma 0 

11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági 
korosztály számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon 
résztvevők száma 

43 

11.8.1. a programok résztvevőinek száma 1075 

11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések 0 

11.9.1. a programok résztvevőinek száma 0 

12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató 
kiadványainak száma 

0 

13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 0 

14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 0 

15. A használói elégedettség-mérések száma 0 

15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag) 0 

16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre 
készülő települési könyvtárak száma 

0 

17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a 
szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások 
száma 

1 

18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 0 

19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, 
vállalkozói stb. partnerek száma/év 

0 

II. Gyűjteményfejlesztés   

1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként   

1.1. Könyv (db) 223 

1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)  0 

1.3. Kartográfiai dokumentum (db) 0 

1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0 

1.5. Hangdokumentum (db) 0 

1.6. Képdokumentum (db) 0 

1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db)  0 

1.8. E-könyv (db) 0 

Egyéb dokumentum (db) 0 

2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma 
dokumentumtípusonként 

  

Könyv (db) 9 

Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)  0 

Kartográfiai dokumentum (db) 0 

Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0 

Hangdokumentum (db) 0 
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Képdokumentum (db) 0 

Elektronikus (digitális) dokumentum (db)  0 

Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db) 0 

E-könyv (db) 0 

Egyéb dokumentum (db) 0 

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok 
száma 

0 

4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 34 

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 35 

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0 

8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma 5 451 

8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest 25 

III. Gyűjteményfeltárás   

1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített 
rekordok száma 

258 

2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 0 

3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé 
válásának időtartama napokban kifejezve 

2 

4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus 
katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

100 

V. Rendezvény, kiállítás   

1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos 
szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen 

198 

1.1. a résztvevők száma 4950 

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma 0 

2.1. a résztvevők száma 0 

3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 10 

3.1. a látogatók száma 1486 

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma 4 

4.1. a résztvevők száma 68 

5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 1078 

VI. Állományvédelem   

1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, 
 savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben 
részesült dokumentumok száma 

0 

2. Muzeális dokumentumok száma 0 

3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0 

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált 
 dokumentumok száma 

0 

5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 0 
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2. sz melléklet 

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  2022. évi tény 

Az intézmény finanszírozási bevételei 
 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 10102 

– ebből fenntartói támogatás 4873 

– ebből felhasznált maradvány 
 

– ebből központi költségvetési támogatás 
 

– ebből pályázati támogatás 5229 

– a pályázati támogatásból EU-támogatás 
 

Az intézmény működési bevételei 26 

Szolgáltatásokhoz köthető bevétel 26 

Egyéb bevétel 
 

Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként 10128 

Személyi juttatás 5815 

Munkaadókat terhelő összes járulék 756 

Dologi kiadás     3214 

Egyéb kiadás 343 

 

3. sz. melléklet 

Munkaügyi adatok 2021. január 1-i 
állapot szerint 

2022. január 1-i 
állapot szerint 

Összlétszám 1 1 

Ebből vezető vagy magasabb vezető 
  

Távollévők 
  

Könyvtári szakmai munkakörben  
foglalkoztatottak 

  

Könyvtáros szakképesítéssel  1 1 

Középfokú szakképesítéssel 
  

Egyéb felsőfokú végzettséggel 
  

Egyéb munkakörben  
foglalkoztatottak 

  

Egyéb alkalmazott felsőfokú  
végzettséggel 

  

Egyéb alkalmazott középfokú  
végzettséggel 

  

   

*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával értendőek    
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4. sz. melléklet 

Éves Programterv 
Kiállítás, könyvajánló  Időtartam 

"A nevem Sándor, Petőfi Sándor" könyvajánló Január 

"A nevem Sándor, Petőfi Sándor" fotókiállítás  Január 

Jeles évfordulók 2022-ben Február 

Jeles évfordulók 2022-ben Március 

„70 éves Cserkeszőlő” Községtörténeti és fotókiállítás Április 

„70 éves Cserkeszőlő” Községtörténeti és fotókiállítás Május 

„70 éves Cserkeszőlő” Községtörténeti és fotókiállítás Június  

"A könyvtár gyermekszemmel": Gyereknapi meseerdő. Könyvajánló, 
mesedélutánok. Könyvtári munkafolyamatok feltárása gyerekeknek. 

Május 23-26. 

Fotó, könyv, életrajzi bemutató Karinthy Frigyes születésének 135. 
évfordulója alkalmából 

Június 01-től 

"Nyári kedvencek" Könyvajánló felnőtteknek Július 01-31. 

Jeles évfordulók 2022-ben Augusztus 

"Helló Szeptember!" Hangolódás az iskolára, Kötelező olvasmányok 
könyvajánló 

Szeptember 1-2. ; 
 5-8. 

Jeles évfordulók 2022-ben Szeptember 

Október 1. A zene világnapja alkalmából könyvajánló,  Október 

Emlékezzünk az 1956-os forradalomra -Könyvajánló Október 17-21. 

"Lélek patika" Könyvajánló a tolerancia a kölcsönös megértés és 
elfogadás nap témájában.  

November 2-30. 

Jeles évfordulók 2022-ben November 

Jeles évfordulók 2022-ben December 

 

Kulturális Közösségi Közművelődési Rendezvény Időtartam  
  

Filmvetítés Egész évben folyamatosan 
hetente péntekenként 

"Nagy Játékválasztó":  társasjátékozás, Jenga, Tabu, Gazdálkodj okosan!, 
UNO, Twister, stb. 

Egész évben folyamatosan  

"Ki van a maszk mögött" Farsangi versek, mondókák, hagyományok, jeles 
napok, hiedelmek 

Február 01-26. 

"Lego-story és Minecraft küldetés" Február 01-26. 

"Virágözön" Nőnapi kézműves foglalkozások Március 07-10. 

Emlékezzünk az 1848/49 -es forradalom és szabadságharc eseményeire és 
hőseire  

Március 11. 
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"Irodalom Birodalom" Műveltségi tesz Arany János születésének 205. 
évfordulójára 

Március 28-31 

"Internet Fiesta" Országos programsorozathoz való kapcsolódás Március hónapban 

"TAVASZI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ"Tavaszi és húsvéti dekorációk készítése 
többféle technikával, 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

Április 11-13. 

"Nagy Játékválasztó": társasjátékozás, Jenga, Tabu, Gazdálkodj okosan!, UNO, 
Twister, stb. 

Április 1-30. 

"Mi lesz veled FÖLD?" Témanapok Április 20-21. 

Anyák napi Kreatív asztal Április 25-28. 

"Papírcsodák" Kreatív asztal  Május 9-12. 

"Év végi lazulás" Délutáni játszószoba, társasjátékok, filmnézés, zenehallgatás, 
karaoke, számítógépezés, vidám feladatok mindennap 

Június 1-15.  

"Itt a nyár!" Rajzoljunk, fessünk, hajtogassunk. Kreatív asztal  Június 1-15.  

Júniusi hagyományok, jeles napok, hiedelmek: Pünkösd Június 1-től 

"LURKÓ TANYA" Vakációs programok. Nyári olvasásnépszerűsítő játékok, 
játszóházi foglalkozások 

Júliusban és augusztusban 
igény szerint 

"Könyvtári szöszmötölő" Kézműves foglalkozások Júliusban és augusztusban 
igény szerint 

"Helló Szeptember!" Hangolódás az iskolára, Kreatív asztal, Új beiratkozások, 
Kötelező olvasmányok könyvajánló 

Szeptember 1-2. ; 5-8. 

"Falevelet fest az ősz" Kézműves foglalkozások Szeptember 12-15. 

"Madárbúcsúztató" Beszélgetés a költöző madarainkról Szeptember 19-22. 

"Elmúlt a nyár, itt az ősz, szőlőt őriz már a csősz" Szőlőfajták Cserkeszőlőben, 
előadás, beszélgetés 

Szeptember 26-29. 

Csatlakozás az Országos Könyvtári Napok Programsorozat rendezvényeihez Október folyamán 

Október 1. A zene világnapja alkalmából könyvajánló, könyves játék, 
zenehallgatás 

Október 

"Cool-túra" Tamási Áron születésének 125 évfordulója és Móricz Zsigmond 
halálának 80. évfordulója alkalmából irodalmi délutánok. Gyerekeknek szóló 
foglalkozások. 

Október 03-06. 

Kézműves foglalkozás: Halloween Október 03-27. 

November az egészség hónapja "Bögre úr meséi" Mesék az egészséges 
táplálkozásról  

November 07-10. 

Beszélgetések Szent András haváról és játékos vetélkedő a témában November 14-17. 

"Mindennapi hőseink" Rajzverseny November 21-24. 

Kézműves foglalkozások: Adventi naptár készítése November 21-24. 

Kézműves foglalkozások: Adventi naptár készítése November 28-30. 
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"Habtörő és Dióverő" Gasztropercek téli ételeinkből December 

"Karácsony hava" Programsorozat Mikulásvárás, Kreatív asztal, Téli mesék December 05-08. 

"Karácsony hava" Programsorozat Karácsonyi díszek készítése, Karácsonyi 
hagyományok felelevenítése, Betlehem, Karácsonyi mesehallgatás 

December 01-15. 

 

Használóképzést szolgáló alkalmak Időtartam 

OVISOK A KÖNYVTÁRBAN Mesedélelőtt kicsiknek egész évben igény szerint 
folyamatosan 

Könyvtári órák egész évben igény szerint 
folyamatosan 

"Könyvtáros kerestetik!"Hogyan használjuk /ki/ a könyvtárat? Könyvtári, 
irodalmi feladatok, könyvtárhasználati képzés  

egész évben igény szerint 
folyamatosan 

"Ne csak lógj a Neten!" A SZIRÉN integrált Könyvtári Rendszer megismertetése egész évben igény szerint 
folyamatosan 

Hogyan lesz a könyvkupacból könyvtár?  Áprilisban hetente 

 

Olvasáskultura-fejlesztő programok Időtartam 

Kiscsoportos klubok további működtetése heti, kétheti vagy havi bontásban 
(versbarát, zenetanoda, angol nyelvi kiscsoport, meseíró kör, Kíváncsiak 
klubja, rajz szakkör, felzárkóztatás, korrepetálás stb.) 

Egész évben folyamatosan 
heti, kétheti vagy havi 
bontásban 

"Nagy költőnk múzsái" Rendhagyó irodalomóra József Attila életéről és 
költészetéről. 

Február 01-26. 

"Irodalom Birodalom" Műveltségi tesz Arany János születésének 205. 
évfordulójára 

Március 28-31 

"Internet Fiesta" Országos programsorozathoz való kapcsolódás Március hónapban 

"Fenntarthatósági Témahét" csatlakozunk az országos oktatási és nevelési 
intézmények témahetéhez 

Május 02-05. 

"A könyvtár gyermekszemmel": Gyereknapi meseerdő. Könyvajánló, 
mesedélutánok. Könyvtári munkafolyamatok feltárása gyerekeknek. 

Május 23-26. 

"LURKÓ TANYA" Vakációs programok. Nyári olvasásnépszerűsítő játékok, 
játszóházi foglalkozások 

Júliusban igény szerint 

"LURKÓ TANYA" Vakációs programok. Nyári olvasásnépszerűsítő játékok, 
játszóházi foglalkozások 

Augusztusban igény szerint 

"Hétmérföldes kalandozások" - Természeti értékek a közelünkben Szeptember 19-22. 

"Az irodalom visszavág" Irodalmi műveltségi teszt November 2-4. 
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Digitális kompetenciafejlesztő programok Időtartam 

"Ne csak lógj a Neten!" A SZIRÉN integrált Könyvtári Rendszer 
megismertetése 

igény szerint folyamatosan 

"Digitális Témahét"Számítógépes program gyerekeknek és felnőtteknek. Április 4-7. 

" A Ketyme Kütyük világában" Számítógépes feladatok a könyvtárban Május 16-19. 

"Internetes Játszótér" Június 1-15.  

"Üzenet a Mátrixból" Számítógépes felzárkóztató felnőtteknek Augusztusban igény szerint 

"Üzenet a Mátrixból" Számítógépes program gyerekeknek és felnőtteknek. Október 24-26. 

 

Egyéb rendezvények Időtartam 

Kiscsoportos klubok további működtetése heti, kétheti vagy havi 
bontásban (versbarát, zenetanoda, angol nyelvi kiscsoport, meseíró kör, 
Kíváncsiak klubja, rajz szakkör, felzárkóztatás, korrepetálás stb.) 

egész évben folyamatosan 
heti, kétheti vagy havi 
bontásban 

Napközis foglalkozások csoportoknak egész évben igény szerint 
folyamatosan 

 



9. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Döntés a Kúria Kert kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.04.06. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.03.30. 

 
Készítette:   
Pappné dr. Czakó Petra aljegyző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
…./2022.(IV.06.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 

- Döntés a Kúria Kert kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban 
 
„Cserkeszőlő Baghy-Szinyei Kúria parkrendezése” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményének és nyertesének megállapítására vonatkozó 
döntésről. 
 
A tárgyi eljárásban négy ajánlat érkezett. Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők az 
alábbiak: 

- Pannon Profil Kft., székhely: 5465 Cserkeszőlő, Mathiász János u. 10. 
- Novitas-Invest Kft., székhely: 8445 Csehbánya, Fő u. 37/A. 

 
A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzési Bírálóbizottság 
javaslata alapján a következő döntést hozza:  
 
Az értékelési részszempontok tekintetében legkedvezőbb, azaz a gazdaságilag legelőnyösebb 
Pannon Profil Kft. ajánlattevő ajánlatában szereplő ellenszolgáltatás (nettó 41.996.948,- Ft + 
ÁFA) meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét (nettó 40.000.000,- Ft + 
ÁFA), azonban ajánlatkérő ezennel döntött a fedezetnek a szükséges mértékű (nettó 
1.996.948,- Ft + ÁFA) növeléséről. A tárgybeli közbeszerzési eljárás így eredményes. Az 
eljárás nyertese az alábbi ajánlattevő: 
 
Ajánlattevő neve: Pannon Profil Kft.   
Ajánlattevő székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Mathiász János u. 10. 
Nettó ajánlati ár: 41.996.948,- Ft 
Műszaki segítségnyújtás - rendelkezésre állási idő: 24 óra 
Vállalt jótállási idő: 48 hónap 
 
A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő a döntésnek megfelelően a 
közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő vállalkozási szerződést a Pannon Profil Kft-
vel fogja megkötni az ajánlati kötöttség időtartama alatt. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
Határidő a vállalkozási szerződés aláírására: 2022. június 5., de legkésőbb az eljárás 
eredményéről szóló értesítés (azaz az Összegezés) kiküldésétől számított 60 napon belül. 
 
 
Erről értesülnek: - Képviselő-testület tagjai - Helyben 

- Varga Attila polgármester - Helyben 
- Horváth Attila alpolgármester 
- dr. Tóth Dániel jegyző - Helyben 
- Pappné dr. Czakó Petra aljegyző - Helyben 
- Pénzügyi csoport - Helyben 

 
 

Kmf. 
 
 

Varga Attila sk.       dr. Tóth Dániel sk. 
   polgármester              jegyző 
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Cserkeszőlő Községi ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Cserkeszőlő Baghy-Szinyei Kúria parkrendezéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000170062022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 15732925216

Köztársaság Tér 1

Cserkeszőlő HU322 5465

Miklós-Tóth Anita

palyazat@cserkeszolo.hu +36 703671764

Dr. Géczi József egyéni vállalkozó felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

60028301226

Malom Utca 16/B.

Szeged HU333 6723

Géczi József

drjoci76@gmail.com
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IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Cserkeszőlő Baghy-Szinyei Kúria parkrendezése: 
A Baghy-Szinyei-Merse kúria telkének területe 16.070 m2, melyből 3.400 m2-en bozótos akácerdő található. A kúria épülete a terület 
közepén helyezkedik el. Az ingatlanon az út menti bejáratnál álló borospince műemlék, a teljes ingatlan műemléki környezet 
besorolásba tartozik. 
 
ÉPÍTÉSI MUNKÁK: 
- A kúria körül burkolat kialakítása, 150 fős rendezvényt befogadó rendezvénysátor helyének biztosítása. 
- A kúriához felvezető út építése, melyen a tervezett dotto kisvonat is fel tud hajtani és megfordulni a kúria északi oldalán egy 
körforgalom körül. 
- Borospince előtt a fogadótér kialakítása. 
- Parkolók: Telken belül összesen 18 db személygépkocsi parkolóhely épül. Ezek közül 3 férőhely a közvetlenül a kúria épülete mellett, 
15 parkoló pedig a telek északnyugati részén új tömbparkolóban lesz kialakítva. Mindkét helyszínen 1-1 férőhely a 
mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére kerül kijelölésre. 
- Kapubehajtó: A felújításra kerülő kapubehajtó tervezett „elméleti” szélessége 4,75 méter, amely R=5,00 méter sugarú lekerekítő 
ívvel csatlakozik a Tópart utca burkolatszéléhez. 
BURKOLATOK AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁKNÁL: 
A tervezési területen alkalmazott burkolatok: tömörített szórt burkolat, térkőburkolat és WPC kompozit burkolat. A legnagyobb 
mennyiségben a tömörített szórt burkolatot használtuk természetközeli megjelenése és költséghatékonyság miatt (ebből gépkocsi 
terhelésre alkalmas 1.465 m2, gyalogosterhelésre 363 m2). A több rétegben tömörített zúzottkő burkolat alatt geotextil fektetése 
szükséges. A kivitelezés során nagy figyelmet kell fordítani a megfelelő tömörítésre, kiemelten a 13%-os lejtős szakaszon! A tömörített 
burkolat 80%-ban gépkocsi terhelésre méretezett a kúria ÉK-i északi és ÉNy-i részén is. 
 
- Az ingatlan teljes körbekerítése: Az ingatlan körül vadhálós kerítés épül akácfa oszlopokkal. Az akácfa oszlopok 15 cm átmérőjű 2,5
m magas oszlopok, melyeket 2,6m-enként kell kihelyezni. A kerítés magassága 1,8 m. 
 
- Utcabútorok: 7 támlás pad és 7 db hulladékgyűjtő kerül kihelyezésre. A padok a kúria főhomlokzata elé és a kerti sétaútra kerülnek 
telepítésre. A hulladékgyűjtők elszórtan jelennek meg a területen a különböző funkciókhoz csatoltan. A kerékpártárolókból 8 db kerül 
a borospince bejárata mellé, közel a főbejárathoz. 
 
-Zöldfelület, növénytelepítés: Cél a kúria körül kiemelt növénykazetták építése, a főbejárattal szemben, az egykori szökőkút helyén, 
köralakú növényágyás kialakítása. Reprezentatív növényágyás kialakítása a frekventált részeken: a borospince fogadóterénél és a 
kúriaépület körül. Ezen ágyásokba alacsony virágos és télizöld cserjék, évelők. Összesen 610 m2-en tervezett növényágyás a 
területen, ebből 350 m2-en: a kúria épülete körül és a köralakú növényágyásokban 30cm vastag talajcserével, a magas 
növénykazettákban talajfeltöltéssel. A talajcserét, feltöltést a helyszínen deponált humuszos földet felhasználva kell elvégezni. A 
terület öntözéséhez szükséges vízvezetékek és szerelvények is kiépítésre kerülnek. 
 
A beruházás nem építési engedélyköteles, viszont építési hatósági tudomásvételi eljáráshoz kötött (Örökségvédelmi Hivatal Jász- 
Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály). 
 
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Cserkeszőlő Baghy-Szinyei Kúria parkrendezése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő az előírt gazdasági-pénzügyi és műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. Nettó ajánlati ár: 
46.581.974,- Ft; Műszaki segítségnyújtás - rendelkezésre állási idő: 12 óra; Vállalt jótállási idő: 48 hónap.

14942310219Novitas-Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8445 
Csehbánya, Fő Utca 37/A

Ajánlattevő az előírt gazdasági-pénzügyi és műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. Nettó ajánlati ár: 
41.996.948,- Ft; Műszaki segítségnyújtás - rendelkezésre állási idő: 12 óra; Vállalt jótállási idő: 48 hónap.

14350614216Pannon Profil Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 5465 Cserkeszőlő, 
Mathiász János Utca 10.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

3294A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Harmadik rész (nemzeti eljárásrend), XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Adószám: 12907636-2-16. A felhívás III.1.3) pontja szerinti referencia igazolás.

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 41.996.948,- Ft. Az értékelési részszempontok tekintetében legkedvezőbb, azaz gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat.

14350614216Pannon Profil Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 5465 Cserkeszőlő, Mathiász 
János Utca 10.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. Ennek során az egyes ajánlatok 
részszempontonkénti tartalmi elemei az adott részszemponton belül megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerülnek arányosításra oly 
módon, hogy a legjobb tartalmi elem a maximális 10 pontot kapja, a többi pontszáma ehhez viszonyított lineáris arányban csökken.  
Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempont szerint összeadásra kerülnek. A 
legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat az összességében legelőnyösebb, azaz a nyertes. (Ha a pontszámítás során tört 
pontértékek keletkeznek, akkor azokat ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti.)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

931,40Novitas-Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000,00Pannon Profil Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

Gépi földmunka, térburkolás.

Földgép-Cserkeszőlő Kft 5465 Cserkeszőlő, Tópart u. 4., adószám: 12907636-2-16.
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ajánlati felhívás VI.3.9) pont (További információk) 6. alpontja szerint: „Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró 
személy(ek) aláírási címpéldányának vagy a jogi képviselő, illetve kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-
mintájának másolatát.” Azonban az ajánlatban nem szerepel az ajánlatban aláíró Szilasi Éva ügyvezető aláírási címpéldányának 
vagy a jogi képviselő, illetve kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata. 
 
Ajánlattevő a fentire vonatkozóan ajánlatkérő által előírt hiánypótlási kötelezettségét nem teljesítette.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

14585988216ÁDOR Építőipari Kft., Magyarország 5231 Fegyvernek, Kossuth Lajos Utca 12.

1.        Az ajánlati felhívás VI.3.9) pont (További információk) 5. alpontja szerint: „Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban 
és a dokumentációban előírt valamennyi nyilatkozatot - beleértve a Felolvasólapot is - megfelelően kitöltve.” Ezzel szemben az 
ajánlat nem tartalmazza a 
-        „Nyilatkozat a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről” 
-        „Nyilatkozat felelősségbiztosításról” és 
-        „Nyilatkozat előző évi árbevételről a fenntartott közbeszerzéssel összefüggésben” tárgyú nyilatkozatokat (ajánlattételi 
dokumentáció 2-4. számú mellékletei). 
2.        Az ajánlati felhívás VI.3.9) pont (További információk) 6. alpontja szerint: „Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró 
személy(ek) aláírási címpéldányának vagy a jogi képviselő, illetve kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-
mintájának másolatát.” Azonban az ajánlatban nem szerepel az ajánlatban aláíró Madácsi Gábor ügyvezető aláírási 
címpéldányának vagy a jogi képviselő, illetve kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata. 
3.        Az ajánlatban lévő „Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában” tárgyú, az EKR-ben 
elektronikus űrlapon tett nyilatkozat szerint a POMONA Bt-t (2143 Kistarcsa, Aulich Lajos utca 8.) alvállalkozóként kívánják 
igénybe venni. Az ajánlati felhívás V.3.9) pont (További információk) 14. alpontja kimondja: „AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVJA AZ 
AJÁNLATTEVŐK FIGYELMÉT, hogy a Kbt. 114.§ (11) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel 
jogát fenntartja az előző évben egymilliárd forint általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők 
számára, akik teljesítésükhöz ezen feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozót vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági 
követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva 
felelnek meg.” A fenntartott közbeszerzés kapcsán ajánlatkérő ellenőrizni kívánta a POMONA Bt., mint nevesített alvállalkozó 
2021. évi nettó árbevételének mértékét, ezért felszólította ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében csatolja a POMONA Bt. által 
tett nyilatkozatot annak 2021. évi nettó árbevételéről, valamint a nyilatkozatot aláíró képviselő aláírási címpéldányának vagy a 
jogi képviselő, illetve kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-mintájának másolatát. 
 
Ajánlattevő a fentiekre vonatkozóan ajánlatkérő által előírt hiánypótlási kötelezettségét nem teljesítette.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

10987711213LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 2117 Isaszeg, Lovarda Utca 24-26.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
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 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

2022. évi közbeszerzési terve 

 Közbeszerzés 
tárgya 

Közbeszerzés 
tervezett 
mennyisége 

Közbeszerzésre 
irányadó eljárási 
rend 

Tervezett eljárás 
fajtája 

Eljárás 
megindításának 
tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 
várható időpontja 

1. Baghy-Szinyei 
Kúria 
parkrendezése 

1 db park 
felújítása, 
rendezése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Építési beruházás, 
Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 
szerinti nyílt 
eljárás 

2022. február 2022. harmadik 
negyedév 

2. Forrásház építése 
Cserkeszőlőn 

1 db létesítmény 
felújítása/építése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Építési beruházás, 
Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 
szerinti nyílt 
eljárás 

2022. március 2023. első 
negyedév 

3. Cserkei piknik 
turisztikai  
eszközbeszerzések 

Különféle 
eszközök (3D 
nyomtató, 
kerékpárok, 
gumikerekes 
kisvonat, 
interaktív 
eszközök, 
rendezvénysátor, 
projektor, 
el.vetítővászon, 
hangosítás, 
bútorok, laptop) 
 

Nemzeti 
eljárásrend  

Árubeszerzés, a 
Kbt. 112. § (1)  
bekezdés b) pont 
szerinti nyílt 
eljárás 

2022. negyedik 
negyedév 

2023. első 
negyedév 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Cserkeszőlő Község Képviselő-testületének …../2022. (III.31.) számú határozata Cserkeszőlő 
Községi Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési tervét az alábbiak szerint ezen 
határozattal fogadja el. 
 

 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: jegyző 
 
 
  

 Közbeszerzés 
tárgya 

Közbeszerzés 
tervezett 
mennyisége 

Közbeszerzésre 
irányadó 
eljárási rend 

Tervezett 
eljárás 
fajtája 

Eljárás 
megindításának 
tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 
várható 
időpontja 

1. Baghy-Szinyei 
Kúria 
parkrendezése 

1 db park 
felújítása, 
rendezése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Építési 
beruházás, 
Kbt. 112. § 
(1) bekezdés 
b) pont 
szerinti nyílt 
eljárás 

2022. február 2022. 
harmadik 
negyedév 

2. Forrásház építése 
Cserkeszőlőn 

1 db létesítmény 
felújítása/építése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Építési 
beruházás, 
Kbt. 112. § 
(1) bekezdés 
b) pont 
szerinti nyílt 
eljárás 

2022. március 2023. első 
negyedév 

3. Cserkei piknik 
turisztikai  
eszközbeszerzések 

Különféle 
eszközök (3D 
nyomtató, 
kerékpárok, 
gumikerekes 
kisvonat, 
interaktív 
eszközök, 
rendezvénysátor, 
projektor, 
el.vetítővászon, 
hangosítás, 
bútorok, laptop) 
 

Nemzeti 
eljárásrend  

Árubeszerzés, 
a Kbt. 112. § 
(1)  bekezdés 
b) pont 
szerinti nyílt 
eljárás 

2022. negyedik 
negyedév 

2023. első 
negyedév 



Erről értesül: - Varga Attila polgármester – Helyben 
  - Horváth Attila alpolgármester – Helyben 
  - dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 
  - Miklós-Tóth Anita pályázati referens - Helyben 
  - Gazdálkodási csoport – Helyben 
   
       
 
 
 Varga Attila Dr. Tóth Dániel 
 polgármester jegyző 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455  fax: (56) 568-462 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Cserkeszőlő Község Önkormányzata Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: 
SZMSZ) módosítása szükséges az alább meghatározott okokból.  
 

1. Az SZMSZ 11. § (6) bekezdését módosítani szükséges kormányhivatali jelzés alapján. 
2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 81. § (3) bekezdésében foglaltak szerint pontosítani kell a 
jegyző feladatait. 

3. Az SZMSZ 3. számú mellékletét az Önkormányzat önként vállalt feladatait 2 db 
TEÁOR felvételével szükséges kiegészíteni a Kastélyban megvalósítandó 
kereskedelmi egység miatt.  

4. Az SZMSZ 3. számú mellékletét az Önkormányzat által használt kormányzati funkció 
és szakfeladatrend részében az önkormányzat által használt alaptevékenységhez 
köthető kormányzati funkciók felsorolását 3 db új kormányzati funkcióval szükséges 
bővíteni. 

 
 
Javaslom a képviselő-testület számára, hogy Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének 
módosításait fogadja el. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022. április 6. 
 
 

Varga Attila sk. 
                polgármester 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 6.) önkormányzati 
rendelete 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés a.) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontja által megállapított 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Az előterjesztést fő szabály szerint legalább 5 nappal az ülés előtt kell megküldeni az érintettek 
részére. Ettől eltérni csak sürgős esetben, illetve rendkívüli ülés esetén lehet.” 

2. § 

(1) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 38. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A jegyző:) 

„b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói 
jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében, továbbá az egyéb 
munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében. A köztisztviselő kinevezéséhez, vezetői 
kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához a polgármester egyetértése szükséges,” 

(2) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 38. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A jegyző:) 

„f) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben.” 

(3) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A jegyző (3) és (4) bekezdésben felsoroltakon kívüli feladatai különösen: 
a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a hatáskörét érintő jogszabályokról, azok 

változásairól, 
b) tájékoztatja a képviselő-testületet a hivatal munkájáról, az ügyintézésről, évente beszámol a 

képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről, 
c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről, 
d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, határozatok érintettekkel való megismertetését, 
e) biztosítja a képviselő-testület, valamint a bizottságok működésével összefüggő szervezési és 

ügyviteli feladatok ellátását, 
f) részt vesz a képviselő-testület és - szükség szerint - bizottságai nyílt és zárt ülésein, 



2 

g) részt vesz az önkormányzati döntések előkészítésében, 
h) gondoskodik az ülések után a jegyzőkönyvek elkészítéséről és aláírásáról, az önkormányzat 

rendeleteinek kihirdetéséről és aláírásáról, 
i) vezeti a hivatalt, szervezi a hivatal munkáját, 
j) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, 
k) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át, 
l)  dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben, 
m) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési 

nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény 
szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli 
azokat.” 

3. § 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
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1. melléklet 

„3. melléklet  
(A melléklet szövegét a(z) Önkormányzati SZMSZ - 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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Végső előterjesztői indokolás 

A rendelet módosítása törvényesség jelzés és felügyeleti szerv által lefolytatott ellenőrzés során 
tett megállapítások szerint szükséges volt. 



3. számú melléklet 

 

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai 

 

Sorszám  Megnevezés       Teáor08 

1.  Bölcsődei ellátás biztosítása      8891 

2.   Községi rendezvények szervezése  

3.  Cserkeszőlői Hírek fenntartása     5814 

4.  Önkormányzati gépjárművek üzemeltetése  

5.  Helyi civil szervezetek támogatása 

6.  Helyi sportszervezetek támogatása 

7.  Polgárőrség támogatása 

8.  Testvérvárosi kapcsolatok finanszírozása 

9.  Községi kiadványok megjelenésének támogatása 

10.  Idegenforgalmi és turisztikai feladatok finanszírozása 

11.   Gazdasági társaságokban való közreműködés (Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit 

Kft.) 

12.  Szövetségi, egyesületi tagság  

   Tiszazugi Települések Szövetsége,  

  Kunszentmártoni Többcélú Kistérségi Társulás 

  Tiszazugi Ivóvízminőségjavító Társulás) 

13.  Alapítványokban, közalapítványokban való közreműködés 

14.  Rövid, illetve hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 

15.  Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat 

16.  Fürdő és Gyógyászati Központ működtetése 

17.  Ifjúsági Tábor (Jurta tábor) működtetése    5520 

18.  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  9329 

19.  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  6820 

20.  Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem    4799 

21.  M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (Autóbusz üzemeltetés) 4939 

22.  Éttermi, mozgó vendéglátás      5610 

23.  Egyéb vendéglátás       5629 

24.  Rendezvényi étkeztetés      5621 

25.  Italszolgáltatás       5630 

26.  Filmvetítés        5914 

27.  Egyéb foglalás       7990 

28.  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése   8230 

29.  Sport, szabadidős képzés      8551 

30.  Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység    9321 

31.  Egyéb mns új áru kiskereskedelme     4778 

32.  Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem    4724 

 

Fürdő és Gyógyászati Központon belül: 

 

1.  Szállodai szolgáltatás       5510 

2.  Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás   5520 

3.  Éttermi vendéglátás       5610 

4.  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás    9329 



5.  Járóbeteg gyógyító szakellátás, gyógyszolgáltatás   8621, 8622 

6.  Hőszolgáltatás 

7.  Gyógybolt, újság                                                                            4719,4762, 4774 

8.  Textil, szőrme tisztítása (mosoda fenntartása)   9601 

 

Kötelezően vállalt feladat: 

1. Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás    5221 

 

 

 

Az Önkormányzat által használt kormányzati funkciók és szakfeladatrend 

 

Az önkormányzat által használt alaptevékenységhez köthető kormányzati funkciók: 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

045120 Út, autópálya építése 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület – kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 



074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás  

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása  

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása 

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

107052 Házi segítségnyújtás 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 

 

Alaptevékenységhez nem köthető, támogatási típusú, illetve technikai-pénzforgalmi 

funkciót ellátó kormányzati funkciók: 

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

018020 Központi költségvetési befizetések 

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson 

kívülről 

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 

 

  

 



12. napirend 
 

Előterjesztés: (szóbeli) 
 
Címe: 
A szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 11/2010.(V.26.) sz. önkormányzati rendelet 

módosítása. 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.04.06. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.03.23. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 















13. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat tulajdonában álló, NGW-667 forgalmi rendszámú autóbusz 
értékesítése. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.04.06. 
 
 
Készítés ideje:   
2022.03.23. 
 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  
Idegenforgalmi Bizottság   
Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  
Szociális Bizottság   

 
 
 



  Cserkeszőlő Községi Önkormányzat  

Polgármesterétől 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

  
ELŐTERJESZTÉS 

 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat tulajdonában álló, NGW-667 forgalmi rendszámú 

autóbusz értékesítéséről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 332/2021.(12.21.) sz. határozatában döntött az 
önkormányzat tulajdonában álló, NGW-667 forgalmi rendszámú autóbusz forgalomból történő 
ideiglenes kivonásáról. A határozat alapján a forgalomból történő kivonása 2021.12.22. napján 
megtörtént.  
 
Az autóbusz kihasználatlansága, valamint a fenntartási költsége miatt javaslom, hogy a képviselő-
testület járuljon hozzá az NGW-667 forgalmi rendszámú, TSCM32227K1601492 alvázszámú, EOS 
gyártmányú E 180 Z típusú autóbusz értékesítéséhez.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön az autóbusz 
értékesítése ügyében. 
 
Cserkeszőlő, 2022. március 23. 

 
 

 Varga Attila sk. 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 
 
…./2022.(III…..)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- Önkormányzati tulajdonban álló, NGW-667 forgalmi rendszámú autóbusz értékesítéséről. 
 

 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban 
álló, NGW-667 forgalmi rendszámú autóbusz értékesítéséről szóló előterjesztést és akként határozott, 
hogy az NGW-667 forgalmi rendszámú, TSCM32227K1601492 alvázszámú, EOS gyártmányú E 180 
Z típusú autóbusz értékesítéséhez az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 
12/2011.(V.5.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok betartásával hozzájárul/nem 
járul hozzá. 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
elidegenítéshez kapcsolódó eljárások lefolytatásával, valamint az adásvételi szerződés aláírásával. 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - Varga Attila polgármester – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 
 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 

 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző  
     
 
 



14. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Budapesti általános iskolások részére kedvezményes fürdőbelépőjegy biztosítása 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.04.06. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.03.23. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



  Cserkeszőlő Községi Önkormányzat  

Polgármesterétől 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

  
ELŐTERJESZTÉS 

 
Budapesti általános iskolások részére kedvezményes fürdőbelépőjegy biztosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dóka György táborkoordinátor azzal a kéréssel kereste fel az önkormányzatot, hogy az általa budapesti 

általános iskolások részére szervezett Sarkad városában és annak környékén megrendezésre kerülő nyári 

táborban részt vevő gyermekek számára kedvezményes fürdőbelépőjegyet biztosítsunk. 

 

Dóka György kérelmében az alábbi részletekről tájékoztatta az önkormányzatot: 

- 5 általános iskolás csoport tölt 1-1 hetet a Sarkad és környékén megrendezésre kerülő nyári 

táborban. 

- A csoportok kísérőkkel együtt kb. 43-50 fő között vannak. 

- A táborhelyre utazás során szeretnének az alábbi napokon Cserkeszőlőn megállni és körülbelül 

3 órát a strandon tölteni (10:00-tól 13:00-ig) 

 július 4. 

 július 10. 

 július 16. 

 július 22. 

 július 28. 

- 600 Ft-os kedvezményes belépési lehetőség biztosítását kérik. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést és döntsenek a fenti 

kérelemben. 

 

Cserkeszőlő, 2022. március 23. 

 
 

 Varga Attila sk. 

 polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
XXV. Országos Nyugdíjas Találkozóra kedvezményes belépőjegy és étkezés biztosítása. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.04.06. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.03.23. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



  Cserkeszőlő Községi Önkormányzat  

Polgármesterétől 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

  
ELŐTERJESZTÉS 

 
XXV. Országos Nyugdíjas Találkozóra kedvezményes belépőjegy és étkezés 

biztosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2022. május 28-29-én az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület szervezésében a Cserkeszőlő Községi 
Önkormányzat, a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, valamint a helyi vállalkozók 
támogatásával kerül megrendezésre a XXV. Országos Nyugdíjas Találkozó a fürdő területén.  
 
Az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az 
alábbi kedvezményes árakat szíveskedjenek biztosítani a XXV. Országos Nyugdíjas Találkozó 
látogatóinak: 
 

- Belépőjegy előre leadott lista alapján: 1600, - Ft 
 
A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 41/2021. 
(XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján a kedvezményes belépőjegy nyugdíjasok részére 
szezonban 2390 Ft. Mivel az 1600, - Ft-os belépőjegy meghaladja a polgármesteri hatáskörben adható 
kedvezmény mértékét, így a kedvezményes belépőjegy biztosításához a testület hozzájárulása 
szükséges.  
 

- Ebéd: birka / marha / pacal pörkölt burgonya körettel, kenyérrel, savanyúsággal 1390, - 
Ft 

 
A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 41/2021. 
(XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete alapján a bográcsos pörkölt (köret, savanyúság) listaára 
2 690 Ft, így a kedvezményes étkezési lehetőség biztosításához is a testület hozzájárulása szükséges. 
 

- Gyógysó szoba használat 600 Ft/óra/fő 
  
A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 41/2021. 
(XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján a gyógysó szoba használata 600 Ft / óra / fő, 
mivel a nyugdíjas találkozóra is ugyanezt az árat biztosítja a Fürdő, így ez a pont nem igényel külön 
hozzájárulást.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen véleményezni az előterjesztést. 
 
Cserkeszőlő, 2022. március 23. 

 
 

 Varga Attila sk. 
 polgármester 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 
 
…./2022.(III…..)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- XXV. Országos Nyugdíjas Találkozóra kedvezményes belépőjegy és étkezés biztosításáról. 
 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta XXV. Országos Nyugdíjas 
Találkozóra kedvezményes belépőjegy és étkezés biztosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, 
hogy 2022. május 28-29. napokon, a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ területén 
megrendezésre kerülő, XXV. Országos Nyugdíjas Találkozó időtartamára, előzetesen leadott lista 
alapján engedélyezi az alábbi kedvezményes árak biztosítását: 

- Kedvezményes belépőjegy: 1600, - Ft 
- Ebéd: birka / marha / pacal pörkölt burgonya körettel, kenyérrel, savanyúsággal 1390, - Ft 
- Gyógysó szoba használat 600 Ft/óra/fő 

 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kondorné Zorkóczy Antóniát az Őszi 
Napfény Nyugdíjas Egyesület elnőkét, hogy a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ részére a 
rendezvény előtt szíveskedjen leadni a rendezvényen részt vevők névsorát. 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Döme Péter fürdővezető – helyben 
 - Kondorné Zorkóczy Antónia elnök – 5465, Cserkeszőlő, Rákóczi utca 8. 
 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 

 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző  
     
 
 



16. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Szállásadói kedvezmény kidolgozásáról 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.04.06. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.03.23. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság X  

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



  Cserkeszőlő Községi Önkormányzat  

Polgármesterétől 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

  
ELŐTERJESZTÉS 

 
Szállásadói kedvezmény kidolgozásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2022.(02.03.) sz. határozatában döntött a 
szállásadói kedvezmény kidolgozásáról, miszerint a testület egyetértett azzal a javaslattal, hogy 
szállásadói kedvezmény kerüljön kidolgozásra azon szállásadók részére, akik a szálláshely árába 
betervezik a fürdő belépőjegy árát. 
 
A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ vezetőségével együtt megvizsgáltuk a kérdést és számos 
lehetőséget felvetettünk, ezért azt a döntést hoztuk, hogy szeretnénk bevonni a cserkeszőlői 
szállásadókat a szállásadói kedvezmény kidolgozásába az alábbiak szerint.  
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület javasoljon egy időpontot a szállásadói kedvezmény megvitatására, 
ahol a Cserkeszőlőben szálláshellyel rendelkező vállalkozók előterjeszthetnék a javaslataikat.  
 
A megbeszélésre meghívásra kerülnének: 

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, 
- Idegenforgalmi Bizottság tagjai, 
- Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai, 
- Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ intézmény- és intézményegységeinek vezetői, 
- cserkeszőlői szálláshely szolgáltatók.  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és amennyiben egyetért a 
javaslattal jelöljön ki egy időpontot a megbeszélésre. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022. március 23. 

 
 

 Varga Attila sk. 
 polgármester 



17. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak 

megállapításáról szóló 41/2021.(XI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.04.06. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.03.23. 

 
Készítette:   
Döme Péter Pál fürdővezető, Györe Dávid strandszolgáltatás 
vezető 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester, Döme Péter Pál fürdővezető 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság X  

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 

5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Tel./Fax: +36 56 318-359 

E-mail: info@cserkeszolo.hu • www.cserkeszolofurdo.hu  

  

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Cserkeszőlő Község Önkormányzata Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási 

díjainak megállapításáról szóló 41/2021. (XI.29.) sz. önkormányzati rendeletének módosítása 

szükséges az alább meghatározott okokból. 

 

Kiegészítő karszalagra vonatkozó információk és javaslat: 

2021.01.03-tól megszűnt az úgynevezett kiegészítő karszalag, amelyet a Cserkeszőlő Község 

Polgármesterének 8/2021.(III.10.) számú rendelete még tartalmazott és amely arra szolgált, 

hogy a gyógyászat kúráit igénybe vevők ne csak a kijelölt medencét vehessék igénybe, 

hanem a Gyógyfürdő többi medencéjét is. 

2019-ben 21.000 alkalommal árusítottunk TB kedvezményes jegyet, amely jelenleg 1.800 Ft.  

Erre csak azok jogosultak, akik a „4 féle” kezelést (3+1) vesznek igénybe. Akiknek kevesebb 

fajta kezelés van felírva az még megközelítőleg 11.000 alkalom volt 2019-ben. Tehát 

összesen potenciálisan 32.000 olyan vendég volt, akik részére a kiegészítő karszalag 

vásárlása a teljes fürdő használatot biztosíthatta volna.  

Az 1.800 Ft-ot a vendég mindenképp kifizeti, ezért, ha döntés születik egy olyan kiegészítő 

karszalag árról, ami hasonul az érvényes árlistában szereplő kedvezményes belépő árához, 

akkor teljesül az az elvárás is, hogy a vendég a fürdő szolgáltatásait a hatályos díjszabás 

mellett veszi igénybe. 

Jelenleg kifejezetten kevesen vásárolnak TB támogatott kezelések mellé teljes árú fürdő 

belépőt, s ezzel együtt rengeteg vendég panasz érkezik a korábban biztosított lehetőség 

megszüntetéséről. 

 

 



Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 

5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Tel./Fax: +36 56 318-359 

E-mail: info@cserkeszolo.hu • www.cserkeszolofurdo.hu  

  

 

 

 

Javaslom, hogy amennyiben a kijelölt gyógymedencén kívül a Gyógyfürdő többi medencéjét 

is szeretné valaki igénybe venni, akkor azt a következő nem szezonális belépők megfizetése 

mellett tehesse meg: 

 Kiegészítő belépőjegy: 1.190,-Ft, azok részére, akik teljes árú belépőjegyre jogosultak. 

 Kiegészítő belépőjegy: 890,-Ft, azok részére, akik kedvezményes (diák vagy nyugdíjas) 

belépőjegyre jogosultak. 

 

Medence használatra vonatkozó információk és javaslat: 

Az érvényes szabályozás szerint a IV.-es számú gyógymedence van kijelölve, mint a 

medencefürdő kezelés helyszíne a TB által támogatott kezelésekre jövőknek. 

Az 5/2004.(XI.19.) EüM rendelet 2. számú melléklete 01. pontja kimondja:  

„A gyógyvizes gyógymedence igénybevétele csak azon szolgáltatóknál lehetséges, hol több 

különböző hőfokú medence áll rendelkezésre, és melyek közül legalább egy indifferens 

hőmérsékletű (35 °C) gyógyvizes kell, hogy legyen.” 

A jogszabályi megfelelés alapján további - legalább egy - medencét is ki kell jelölnünk a kúrák 

lefolytatására. 

Javaslom a TB kezeléseken résztvevő vendégek számára a IV.sz gyógymedence mellett az 

Úszómedence használatának engedélyezését. 

 

Javaslom a Képviselő-testület számára, Cserkeszőlő Község Önkormányzata Cserkeszőlő 

Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 41/2021. (XI.29.) 

sz. önkormányzati rendeletének módosítását fogadja el. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 

 

Cserkeszőlő, 2022.03.31. 

        Döme Péter Pál sk. 

        mb. intézményvezető, főmérnök 



Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 

5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Tel./Fax: +36 56 318-359 

E-mail: info@cserkeszolo.hu • www.cserkeszolofurdo.hu  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.04.06. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.03.23. 

 
Készítette:   
Varga Éva gazdaságvezető helyettes, Döme Péter Pál fürdővezető, 
Györe Dávid strandszolgáltatás vezető 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester, Döme Péter Pál fürdővezető 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság X  

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 

5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Tel./Fax: +36 56 318-359 

E-mail: info@cserkeszolo.hu • www.cserkeszolofurdo.hu  

  

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Cserkeszőlő Község Önkormányzata Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosítása szükséges. A módosítást az alábbi, a lényeges 

elemekre szorítkozó összefoglalóval kívánom indokolni: 

1. Általánosságban elmondható, hogy szükség volt az SZMSZ-nek a gyakorlathoz való 

hozzáigazítása, ami időről-időre szükségszerű egy élő, működő és ezáltal 

folyamatosan változó szervezet esetében. 

2. Kiemelt változtatási terület az intézmény szervezeti rendszerében bekövetkezett 

változások, melyek szerint az SZMSZ-t aktualizálni kell. 

3. Az intézmény vezetőinek és csoportvezetőinek feladatai és hatásköre tekintetében 

szükség volt az SZMSZ pontosítására, kiegészítésére, javítására, mely alapján az 

SZMSZ-t aktualizálni kell. 

4. Az intézmény vezetői ügyeleti rendjének tekintetében szükség volt a pontosabb 

kidolgozásra, mely szerint az SZMSZ-t aktualizálni kell. 

5. Az intézmény működési és kapcsolati rendjét optimalizálni kellett, kiemelten az 

értekezletek és megbeszélések vonatkozásában. 

Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását fogadja el. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 

Cserkeszőlő, 2022.03.31. 

        Döme Péter Pál sk. 

        mb. intézményvezető, főmérnök 
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), továbbá az ágazati külön 
törvények: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv., a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. tv., a 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről, és a 
kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezések figyelembevételével a Cserkeszőlő Fürdő és 
Gyógyászati Központ szervezeti felépítésének és működésének rendje ezen Szervezeti és 
Működési Szabályzatban kerül meghatározásra. 
 
 

I. Fejezet 
 

Az intézmény alapadatai 
 
 

Az intézmény neve, címe: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ  
    5465 Cserkeszőlő, Fürdő út 25. 
 
Az intézmény nevének hivatalos rövidítése: Cserkefürdő 
 
Az intézmény székhelye:  5465 Cserkeszőlő, Fürdő út 25. 
 
Az intézmény telephelyei:  

1. Idegenforgalmi iroda és pénztár   5465 Cserkeszőlő, Kinizsi út 2-4. 
2. Jurta tábor     5465 Cserkeszőlő, Nyaraló u. 2. 
3. Touring szálloda és Thermál Camping     5465 Cserkeszőlő, Beton út. 5. 

 
Az intézmény jogállása: 
- Önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait a Cserkeszőlői Polgármesteri 

Hivatal látja el          
 
Adószám: 15576701-2-16 
 
Törzskönyvi nyilvántartási szám: 576701 
 
PIR szám: 732923 
 
KSH statisztikai számjel: 15576701-9329-322-16 
 
Bankszámlaszám: 10402551-50504857-52521221 K&H Tiszaföldvári Fiókja 

 
Az intézmény alapítása, alapítói jogkör gyakorlása: 
 
Alapítói jogkör gyakorlója: Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
Alapító okirat száma: 109/2005.(XI.30.) 
Az alapító okirat kelte: 2005. november 30. 
Az alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2006. január 1. 
  
Az intézmény fenntartó, felügyeleti, irányító szerve:  
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
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Az intézmény működési területe: 
Cserkeszőlő Község Közigazgatási területe 
Az intézmény ellátási területe: országos 
 

 
 

II. Fejezet 
 

Az intézmény feladata 
 

 
1. Az intézmény alaptevékenysége 

 
Alapfeladata: 
A pihenés, az üdülés, a testedzés, a gyógyítás célját szolgáló gyógyfürdő, a nyilvánosság által 
igénybe vehető közfürdő (egészségügyi szolgáltatás, mesterséges fürdő) nyilvános fürdési 
lehetőségek, szolgáltatások nyújtása. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 932900 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 
 
Alaptevékenységét meghatározó szabályozók: 
 

 közfürdő üzemeltetése és működtetése, szolgáltatás nyújtása: 
            a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII.24.) Korm. rendelet 

 közfürdők létesítésének és üzemeltetése: 
a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. 
(X.18.) NM rendelet 

 gyógyfürdő üzemeltetése: 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv., a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. 
(XII. 25.) EüM rendelet 
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 217/1997. (XII.1.) Korm.rendelet 

 
 
Közfürdő üzemeltetése és működése, szolgáltatás nyújtása keretében: 

 uszoda és strandfürdő szolgáltatások: 
(sportolási, pihenési és szórakozási lehetőségeket biztosító fürdőszolgáltatások, élmény-, úszó-, és 
fürdőmedencék melletti strand üzemeltetése) 

 a fürdőszolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 
 (strand és sportfelszerelések kölcsönzése) 
 
Közfürdő létesítése és üzemeltetése keretében: 

 Folyamatosan gondoskodik az üzemeltetéssel járó műszaki és közegészségügyi 
követelmények teljesítéséről, az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeiről, a 
közfürdő tisztán tartásáról a hulladékgyűjtésről és annak elszállíttatásáról. 

 A szakszerű és biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos részletes műszaki feltételek 
biztosítása, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírások, valamint a speciális 
közegészségügyi előírások alkalmazása. 

 A speciális közegészségügyi szabályokat az Üzemeltetési Szabályzat tartalmazza. 
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Gyógyfürdő üzemeltetése, gyógyászati szolgáltatások nyújtása keretében: 

 gyógyvíz, gyógyiszap, egyéb természetes gyógy tényező felhasználásával fürdőkezelést 
nyújt, illetőleg  

 gyógyvíz felhasználásával hidroterápiás kezeléseket végez, 
 egyéb fizikai gyógymódokat alkalmaz, 
 együttesen, teljes körű ellátást nyújt. 

          
Az intézmény alapfeladatait az alapító okirat szerint, az abban meghatározott keretek között, a 
vonatkozó ágazati jogszabályoknak, szakmai szabályoknak, a fenntartó és felügyeleti szerv 
döntéseinek megfelelően végzi. 
 
 

2. A vállalkozási tevékenységként ellátandó tevékenységi köre, mértéke: 
 
Az intézmény üzemeltetése vállalkozási tevékenységként végzett önként vállalt feladat. 
 

 Ténylegesen végzett tevékenységek Teáor’08 besorolás szerint: 
 
Teáor szám    Megnevezés 
3530    Gőzellátás, légkondicionálás 
4724    Kenyér-, pékáru-, édesség kiskereskedelem 
4725    Ital kiskereskedelem 
4729    Egyéb élelmiszer kiskereskedelem 
4762    Újság, papíráru-kiskereskedelem 
4771    Ruházati kiskereskedelem 
4772    Lábbeli-, bőráru kiskereskedelem 
4773    Gyógyszer-kiskereskedelem 
4774    Gyógyászati termék kiskereskedelme 
4775    Illatszer kiskereskedelem 
4778    Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
5210    Raktározás, tárolás 
5510    Szállodai szolgáltatás 
5520    Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás 
5530    Kempingszolgáltatás 
5610    Éttermi, mozgó vendéglátás 
5621    Rendezvényi étkeztetés 
5630    Italszolgáltatás 
6399    M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
6820    Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8230    Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
8621    Általános járóbeteg ellátás 
8622    Szakorvosi járóbeteg ellátás 
8690    Egyéb humán egészségügyi ellátás 
9321    Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység 
9329    M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
9601    Textil, szőrme mosása, tisztítása 
9602    Fodrászat, szépségápolás 
9604    Fizikai közérzet javító szolgáltatás 
9609    M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 
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 Kormányzati funkció szerint besorolt tevékenységek: 
 

1. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
2. 072210  Járóbetegek gyógyító szakellátása 
3. 072460 Terápiás célú gyógyfürdő és kapcsolódó szolgáltatások Felvenni 
4. 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei  

 
 A vállalkozási tevékenység mértéke: 

A vállalkozási tevékenységből származó bevétel a mindenkori költségvetésben tervezett 
összkiadásnak a 50%-át nem haladhatja meg. 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységét az Alapító okirat szerint, az abban meghatározott keretek 
között, a vonatkozó ágazati jogszabályoknak, szakmai szabályoknak, a fenntartó és felügyeleti szerv 
döntéseinek megfelelően végzi. 
 

 
 

III. Fejezet 
 

Az intézmény szervezete 
 
 

I. Az intézmény szervezeti egységei a következők: 
 

1. Fürdő és strandszolgáltatás 
2. Gyógyászat 
3. Touring Szálloda és Thermál Camping 
4. Napsugár Étterem 
5. Távhőszolgáltatás 
6. Karbantartási egység 
 

 
1. Fürdő- és strandszolgáltatás 

A Fürdő két bejáratán keresztül válthatják meg a vendégek belépőiket. a pénztárak készpénzen kívül 
bank- és SZÉP kártyát is elfogadnak. TB pénztár is üzemel, ahol a kezeléseket igénybe vevők 
belépése biztosított. A belépőjegy megvásárlásakor karszalagot biztosítanak, melynek viselése a 
Fürdő területén kötelező. Csúszdajegy vásárlásakor további karszalag kiadása történik. 
A strandfürdő medencéi: gyermekmedence, úszómedence, hullámmedence, csúszda 
csobbanómedence, tanmedence, rehabilitációs élmény medence, gyógymedence 5 darab áll 
rendelkezésre (ebből egy fedéssel rendelkezik). 
Téli fürdő medencéi: 2 db gyógyvizes medence, bébi pancsoló gyermekmedence, élménymedence, 
tanmedence, jakuzzi medence. 
Szaunavilágunkban külön belépő és szauna kendő megvásárlásával infra-, finn szauna, aromakabin 
szolgáltatásunk vehető igénybe, melyet szakképzett szaunamester felügyel. 
Számos színes program biztosítja a pihenést pl. szauna szeánsz, aqua zumba. A gyermekek számára 
rendelkezésre állnak kültéri játszó eszközök, játszóterek, óriás sakk, (időszakosan) ugrálóvár, beltéri 
játszóházak. Nyári időszakban KRESZ park üzemel.  
 
Munkafolyamatok:  

  pénztári pénzkezelés, karszalagozás 
 időpontbeosztás 
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 medencefelügyelet, takarítás 
 leltározás, selejtezés 
 anyag rendelés és raktározás 
 wellness szolgáltatások 

 
2. Gyógyászat 

Gyógyfürdőnk a gerincbetegségek gyógyítására specializálódott, de számos más panasz 
kezelésében is érvényes. Betegeink részére a IV. számú gyógymedence biztosítja egész évben a várt 
gyógyulást. 
Szolgáltatásaink TB támogatott formában és teljes áron is igénybe vehetők, a támogatott 
kezeléseket helyben a szakrendelésen is felírják orvosaink, melyeket a megkezdéstől számított 
nyolc héten belül előjegyzéssel lehet igénybe venni. Szakrendeléseink: reumatológia, 
bőrgyógyászat. 
A szakrendelésekre háziorvosi beutaló szükséges. A beteg időpontot egyeztet a Fürdő pénztárnál 
személyesen, illetve telefonon. A kapott időpont napján jelentkezik a pénztárnál, ahol megkapja a 
sorszámát és a karszalagot. 
 
TB támogatott fürdőgyógyászati ellátások:  

- gyógyvizes gyógymedence 
- gyógyvizes kádfürdő 
- iszappakolás 
- súlyfürdő 
- szénsavas fürdő 
- orvosi gyógymasszázs 
- víz alatti vízsugármasszázs (tangentor) 
- víz alatti csoportos gyógytorna 
- komplex fürdőgyógyászati ellátás, fizioterápiás kezelések: 

o elektroterápia 
o interferencia 
o fototerápia 
o mágnesterápia 
o hidrogalván kezelés 
o gyógymasszázs 
o svéd – frissítő masszázs 

 
Egyéb rehabilitációs célú gyógyászati ellátás 

- 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás 
 
Térítésmentes kezelések: 

- Fizikoterápia 
- Gyógytorna (száraz) 

 
Wellness szolgáltatásaink: 

- Bochniai sószoba (orvosi beutaló nélkül is használható) 
- masszázs kezelések 

 
A gyógyászati tevékenységhez kapcsolódva gyógyboltot üzemeltetünk, ahol gyógyászati termékek, 
krémek, étrend kiegészítők nagy választéka kaphatók. A boltban két főt alkalmazunk. 
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3. Touring Szálloda és Thermál Camping, Jurta tábor 
Szállodai és szálláshely szolgáltatásunkat a Touring Szálloda, a Thermál Camping és a Jurta tábor 
biztosítja.  

- Jurta tábor: 140 férőhelyes komfortos jurtákból álló szállás csoportok részére, 
gyermektáborok lebonyolítására. A rendezvényterem bérelhető, nagyobb összejövetelek, 
lakodalmak céljára. 

- Touring Szálloda és Thermál Camping: Fürdővel közvetlen össszeköttetésben lévő szálloda 
és camping. A szállodából zárt folyosón keresztül átjuthatnak vendégeink a Fürdőbe. A 
recepción szinte minden szolgáltatást megvásárolhatnak a vendégek (fürdőbelépő, szauna 
stb.) 

A szálloda mosodát is üzemeltet. 
 
Munkafolyamatok:  

 Foglalások nyilvántartása, kapacitás ellenőrzés 
 Vendégérkezéssel és kijelentkezéssel kapcsolatos feladatok 
 Étkeztetés 
 Értékesítéssel kapcsolatos feladatok,  
 Takarítás 

 
 

4. Napsugár Étterem 
A Fürdőben található étterem végzi a szálloda vendégeinek ellátását és a fürdővendégek étkezését. 
Külső látogatók is igénybe vehetik a menüs, illetve á la carte kínálatunkat. Az étterem 
rendezvényeknek is helyt ad (pl. Szilveszter). 
 
Munkafolyamatok:  

 nyers- és alapanyagok rendelése és átvétele, raktározása 
 leltározás, selejtezés 
 menüsor és étlap összeállítása 
 főzés, tálalás, kiszolgálás, mosogatás, takarítás 
 pénztári pénzkezelés, számlakiállítás 

 
 

5. Távhőszolgáltatás  
A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási 
Hivatal által kiadott 1062/2012. és ennek módosításáról szóló 1082/2014 számú határozata alapján 
távhőtermelést, a 1063/2012. és ennek módosításáról szóló 1082/2014. számú határozata alapján 
távhőszolgáltatást folytat. 
Távhőszolgáltatást a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ a működési engedélye alapján 
intézmények, lakópart, szállodák, társasházak, mezőgazdasági vállalkozások részére nyújt az alábbi 
szabályozók alapján: 
 

- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.sz. törvény 
- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 

15.) Korm. rendelet 
- Magyar Energetikai Hivatal által kiadott 1062/2012, és 10063/2012 sz határozatai, és az 

ezek módosításáról szóló 1082/2014. számú határozata 
 

6. Karbantartási egység 
Az intézmény teljes területén végzi a karbantartási-, hibaelhárítási-és javítási feladatokat, ellátja a 
szükséges beavatkozásokat a szolgáltatások gazdaságos és biztonságos fenntartása érdekében. 
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Munkafolyamatok:  

 megelőző- és javító intézkedések 
 ellenőrzés, felülvizsgálat 
 beüzemelés 
 általános karbantartási feladatok 

 
 
 

IV. Fejezet 
 

Az intézmény vezetése 
 

1. Intézményvezető 
 
Jogállása: Magasabb vezető beosztású vezetőnek minősül. A vezetői jogviszony kinevezés esetén 5 
éves időtartamra szól, megbízási szerződés esetén a felek megállapodása az irányadó. Az 
intézményvezető kinevezése, megbízása, felmentése, vezetői megbízásának visszavonása, fegyelmi 
jogkör gyakorlása, összeférhetetlenség megállapítása a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jog 
gyakorlása a polgármester hatásköre. 

 
Munkáltatói jogköre: 

 Az intézményvezető, mint a szervezet irányítója gyakorolja a munkáltatói jogok teljes körét 
- a kinevezési és egyéb munkáltatói jogokat- az intézménynél foglalkoztatottak tekintetében. 
Az intézmény valamennyi közalkalmazottját és munkavállalóját csak a munkakörének 
betöltéséhez szükséges, jogszabályokban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelően 
nevezi ki, bízza meg. 

  Meghatározza a dolgozók munkaköri feladatait, munkarendjét, indokolt esetben az 
egységek közötti átirányításukat elrendeli, illetve engedélyezi. 

 A hatályos jogszabályokban, továbbá az Alapító okiratban, valamint fenntartói 
határozatokban foglaltak alapján vezeti és irányítja az egységvezetőkön keresztül a Fürdő és 
Gyógyászati Központ munkaszervezetét és annak minden tevékenységét. 

 Irányítja és megszervezi a gyógy-, a fürdő és strand- és egyéb szolgáltatások megfelelő 
minőségben történő nyújtását. 

 Irányítja és ellenőrzi a Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozóinak munkáját, távolléte 
esetén meghatározza a helyettesítésének rendjét. 

 Vezetői ügyeleti rendet alakít ki. 
 
Közvetlen irányítása alá tartoznak: 

 fürdő- és strandszolgáltatás vezetője 
 főmérnök 
 gyógyászat adminisztrációs vezetője 
 Touring Szálloda és Thermál Camping vezetője 
 Napsugár Étterem vezetője 
 gazdasági ügyintézők, főpénztáros 
 biztonsági őr, rendész 

 
 
Az intézményvezető feladata a Fürdő vezetése tekintetében: 

 Irányítja és biztosítja az intézmény folyamatos működését 
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 Gazdálkodik a rendelkezésére bocsátott költségvetési létszám és bérelőirányzatokkal. 
 Javaslatot tesz a dolgozók továbbképzésére a színvonalasabb szolgáltatások nyújtása 

érdekében 
 Feladata a műszaki, technológiai, biztonsági tűzrendészeti baleset elhárítási, 

egészségvédelmi és szociális rendelkezések betartása és betartatása. 
 Elkészíti a szervezet működéséhez szükséges szabályzatokat és intézkedéseket tesz azok 

betartatására 
 Marketing feladatokat lát el a fürdő árbevételének növelése érdekében 
 Javaslatot lesz a fenntartó felé a Fürdő fejlesztésére, korszerűsítésére, beruházási, illetve 

felújítási feladatokra vonatkozóan 
 Kapcsolattartás a dolgozókkal, kezdeményezéseik ösztönzése és felhasználása 
 Külső kapcsolattartás a felettes irányító, ellenőrző szervekkel, továbbá egészségügyi 

intézményekkel 
 Kapcsolattartás a fenntartóval 

 
 

Az intézményvezető gazdasági feladatai, felelőssége: 
 A gazdálkodás szabályszerűségéért, a gazdasági tevékenységek jogszabályi 

követelményeinek megfelelő érvényesítésért, az intézményen belüli megszervezéséért a 
Fürdő intézményvezetője felel. 

 Felelős az Alapító okiratban foglalt tevékenységek jogszabályban meghatározott 
követelményeknek megfelelő ellátásáért, 

 Felelős a Fürdő kezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, 
 Felelős a Fürdő gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és gazdaságosság 

követelményének érvényesítéséért 
 Felelős a tervezésre, beszámolásra, információszolgáltatásra vonatkozó kötelezettség 

megfelelő teljesítésért, az adat- és információszolgáltatásoknak a teljesítéséért, 
valódiságáért, hitelességéért. 

 Éves költségvetési tervezetet készít, amelyet benyújt jóváhagyásra a polgármesteri hivatal 
pénzügyi osztályához, testületi jóváhagyás után gazdálkodik az engedélyezett kerettel. 

 Havonta a bevételek és kiadások alakulásáról tájékoztatja a hivatal pénzügyi csoportját. 
 

Az intézményvezető a főszezonban: június 1-től augusztus 31-ig, a vezetők (fürdő- és 
strandszolgáltatás vezető, szálloda-vezető, étterem-vezető) az intézményvezető által meghatározott 
rendben kötelesek a fürdő teljes nyitva-tartása alatt az alább részletezett módon személyes vezetői 
ügyeletet tartani: 

- hétköznap 8-16:30 h közötti időszakban legalább 1 fő személyes jelenléttel, valamint 0-24 
órás telefonos elérhetőség biztosítása és a nevezett időszakon kívül, 1 órán belüli 
rendelkezésre állással 

- hétvégén legalább 1 fő, 0-24 órás telefonos elérhetőségének biztosítása és a törzsidőn kívül 
1 órán belüli rendelkezésre állással. A hétvégén 4 óra ún. törzsidőt a vezető köteles helyszíni 
jelenléttel megoldani, amely legfeljebb két részre – délelőtt ill. délutáni, egyenlő időszakra – 
osztható. 

Elő- és utószezonban az ügyeletet az intézményvezető által meghatározott rendben, és időben kell 
ellátni. 
   
Jogszabályok és előírások: Munkája során köteles ismerni és alkalmazni a feladata elvégzéséhez 
szükséges mindenkori hatályos jogszabályokat és helyi rendeleteket.  

 
Felelősség: Fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik a munkaköri leírásban meghatározott 
feladatokért, valamint a szabályzatokban, utasításokban meghatározott ügyintézésért a 
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közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 83. § (1) 
bekezdése alapján a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 179. 
§ (1) bekezdése szerint.  

 
A helyettesítés rendje: Az intézményvezető akadályoztatása esetén helyettesítését a fürdő- és 
strandszolgáltatás vezetője látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, 
amelyek azonnali döntést nem igényelnek. 

 
Az intézményvezető részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, amelyet a polgármester ad 
ki. A leírás az SZMSZ mellékletét képezi. 
 

 
2. Főmérnök 

Jogállása: Az intézményvezető nevezi ki és adja a megbízást vezetői munkakör ellátására 
közalkalmazotti jogviszony keretében. A kinevezés mellett az egyéb munkáltatói jogot az igazgató 
gyakorolja.  
 
Hatásköre: Közvetlenül irányítja a karbantartási egységet és a takarítási csoportot. 
 
Főmérnök főbb feladatköre: 
 

 Irányítja a Fürdő biztonságos működése érdekében a műszaki és üzemeltetési feladatokat 
ellátók munkáját.  

 Biztosítja a fürdő-, a strand- és egyéb szolgáltatások működtetését. 
 Ellátja az ehhez szükséges engedélyeztetési feladatokat. 
 Ellátja a beruházások előkészítését és biztosítja a folyamatos üzemeltetés feltételeit, fürdő, 

strand, geotermikus energia felhasználása és távhőszolgáltatás terén.  
 Kapcsolatot tart a területéhez tartozó hatóságokkal, szervezetekkel, beszállítókkal. 
 Bekapcsolódik a Fürdő fejlesztési és rekonstrukciós munkájába, igényeinek felmérésébe, 

figyelemmel kíséri a beruházásokat, az üzembiztonság érdekében műszaki és fenntartási 
tervek készítésében vesz részt. 

 Feladata az eszközök állagmegóvása és a műszaki színvonal biztosítása. 
 Feladata a Fürdő vízforgalmának, energia felhasználásának megtervezése, rendszeres 

ellenőrzése és a felhasználás értékelése. 
 Felügyeli a vízforgató rendszerek, kutak, szivattyúk legjobb hatásfokú üzemeltetését. 
 Feladata a Fürdő szakszerű üzemeltetéséhez szükséges műszaki feltételek biztosítása. 
 Feladata a Fürdőben lévő informatikai eszközök megtervezése, alkalmazása, karbantartása 

(számítógépek, rendezvények rögzítése stb.). 
 Az üzemelés műszaki adatait rögzíti, ellenőrzi (üzemnapló, hideg vizes kutak naplói)  
 Felelős a Fürdő üzemelési szabályzatának, munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi 

szabályainak ismertetéséért, ill. betartásáért, betartatásáért. 
 A kutak (termál kutak, valamint a hidegvizes kutak) üzemeltetése, karbantartása, a velük 

kapcsolatos adminisztráció. 
 A melegvíz szolgáltatás, és hőszolgáltatási tevékenység felügyelete, üzemeltetés 

folyamatosságának biztosítása, az ezzel kapcsolatos számlázási és elszámolási tevékenység 
koordinálása. 

 A Fürdő és Gyógyászati Központ egész területén a vízellátás, a melegvíz szolgáltatás, 
hőátadás, medencék ellátása, töltő ürítő és vízforgatók felügyelete, üzemvitele. 

 A termál- és hévizeinek újrahasznosításának, hőkapacitásának maximális kihasználására és 
korszerű új technológiai megoldások ésszerű bevezetése.  

 Biztosítja a Fürdő és valamennyi egységének biztonságos műszaki állapotát.  
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 Ellátja a Fürdő szervezeti egységei villamos berendezéseinek üzemeltetését, működtetését, 
ehhez kapcsolódóan kidolgozza a hatékony energiafelhasználás lehetőségeit, és azokat 
folyamatosan ellenőrzi. 

 Feladatai közé tartozik az éves leltár kötelező elkészítése és felügyelete.  
 
A főmérnök részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, amelyet fürdővezető a kinevezési 
okirattal együtt ad ki. A leírás az SZMSZ mellékletét képezi. 
 
Jogszabályok és előírások: Munkája során köteles ismerni és alkalmazni a feladata elvégzéséhez 
szükséges mindenkori hatályos jogszabályokat és helyi rendeleteket.  

 
Felelősség: Fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik a munkaköri leírásban meghatározott 
feladatokért, valamint a szabályzatokban, utasításokban meghatározott ügyintézésért a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 83. § (1) 
bekezdése alapján a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 179. 
§ (1) bekezdése szerint.  
 
A helyettesítés rendje: Főmérnök akadályoztatása esetére helyettes kerül megbízásra, akinek 
feladatköre azonos a főmérnökével.   
 

 
3. Fürdő- és strandszolgáltatás vezetője 

 

Vezetői állású munkakört tölt be. Az intézményvezető nevezi ki és adja a megbízást vezetői 
munkakör ellátására közalkalmazotti jogviszony keretében. A kinevezés mellett az egyéb 
munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja.  
 
Főbb feladatköre: 

 Vezeti és irányítja az intézmény munkaszervezetében rábízott feladatokat és annak 
tevékenységét. 

 Közvetlenül irányítja a rábízott csoportokat, kialakítja a munkaszervezet egyes 
részlegeinek és azok dolgozóinak feladatköri és felelősségi rendjét, elkészíti a 
hatáskörébe dolgozók munkaköri leírását, munkarendjét, a dolgozók munkáját ellenőrzi, 
igazolja 

 Ellátja a beruházások előkészítését, figyelemmel kíséri a kivitelezést és biztosítja a 
folyamatos üzemeltetés feltételeit a fürdő és strand vonatkozásában 

 Feladata a fürdő és strand pénztárainak, beléptetésének zavartalan biztosítása, a strand 
zöldterület-gondozásának biztosítása, a medencék és élményelemek biztonsági 
felügyeletének biztosítása élet- és balesetvédelmi szempontból, a szauna 
üzemeltetésének zavartalan biztosítása, a gyógy-és ajándékbolt felügyelete 

 Feladata a területéhez tartozó egységek fejlesztési, korszerűsítési feladataira javaslatot 
tenni az intézményvezető felé, vele közösen meghatározva a fejlesztés lehetséges 
irányait 

 Feladata a biztonsági, baleset elhárítási, egészségvédelmi és szociális rendelkezések 
betartása és betartatása 

 Előkészíti és elkészítteti ill. igény szerint felülvizsgálja a területéhez kapcsolódó 
egységek működéséhez szükséges szabályzatokat és intézkedéseket tesz azok 
betartására, betartatására 

 Ha az üzemeltetéshez szükséges feltételek nem adottak, köteles értesíteni az 
intézményvezetőt 
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Hatásköre: Közvetlenül irányítja a területén beosztott pénztár csoportot, uszoda-, csúszda- 
szaunamestereket, a gyógybolti eladókat, kertészeket. 
 
Helyettesítés rendje: Az intézményvezető és a főmérnök együttes távollétében, és/vagy 
akadályoztatása esetén az intézményvezetőt teljes jogkörrel helyettesíti. 
 
Részletes feladatait az intézményvezető által meghatározott munkaköri leírás tartalmazza. 
 
Felelősség: Fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik a munkaköri leírásban meghatározott 
feladatokért, valamint a szabályzatokban, utasításokban meghatározott ügyintézésért a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 83. § (1) 
bekezdése alapján a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 179. 
§ (1) bekezdése szerint.  
 
 

4. Gyógyászat adminisztrációs vezetője 
 
Vezetői állású munkakört tölt be. Az intézményvezető nevezi ki és adja a megbízást vezetői 
munkakör ellátására közalkalmazotti jogviszony keretében. A kinevezés mellett az egyéb 
munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja.  
 
Főbb feladatai: 

 irányítja, szervezi és ellenőrzi a gyógyászati és rekreációs tevékenységet 
 kapcsolattartás a szakorvosokkal, NEAK -kal, a J-N-SZ Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályával, a szolgáltatást igénybe vevő betegekkel, vendégekkel. 
 gondoskodik a meglévő gyógyászati kapacitás optimális kihasználásáról 
 gondoskodik a dolgozók oktatásának, továbbképzésének megszervezéséről, és ezen 

keresztül a megfelelő szakmai színvonal biztosításáról és fenntartásáról 
 az egységében dolgozó személyi állomány munkájának megszervezése, irányítása és 

ellenőrzése 
 szakrendelések felügyelete 
 napi munkafeladatok meghatározása, munkaidő beosztás elkészítése, betartásának 

ellenőrzése, a munkaidő nyilvántartás naprakész vezetésének ellenőrzése, ellenjegyzése 
 közreműködés gyógyászati jellegű fejlesztések tervezésében, lebonyolításában 
 havi jelentések, NEAK elszámolások  

 
Hatásköre: Közvetlenül irányítja az egységében foglalkoztatott alábbi munkakörökben dolgozókat: 
asszisztens, gyógytornász, gyógymasszőr.  
 

Részletes feladatait az intézményvezető által meghatározott munkaköri leírás tartalmazza. 
 
Felelősség: Fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik a munkaköri leírásban meghatározott 
feladatokért, valamint a szabályzatokban, utasításokban meghatározott ügyintézésért a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 83. § (1) 
bekezdése alapján a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 179. 
§ (1) bekezdése szerint.  
 

5. Touring Szálloda és Thermál Camping vezetője 
 

Kinevezési és megbízási rendje, munkáltatói jog gyakorlása: 
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A szállodavezetőt az intézményvezető nevezi ki, illetve bízza meg vezetői munkakör ellátására 
közalkalmazotti jogviszony keretében. A kinevezés mellett az egyéb munkáltatói jogot az 
intézményvezető gyakorolja. A vezetői megbízás 5 éves időtartamra szól.  
 
A munkakör célja: A szálloda és camping törvényi előírásoknak megfelelő működtetése 
 
Szállodavezető főbb feladatköre: 
  

 Irányítja a vendégek fogadásával, elszállásolásával kapcsolatos teendőket, 
 Koordinálja a szállodai munkafolyamatokat, ellenőrzi a munkaköröket, megszervezi a 

napi üzemeltetést (camping, mosoda, vonatkozásában is) 
 Felügyeli a szállodai értékesítés menetét, beszámolókat, statisztikákat készít 
 Folyamatos kapcsolatot tart üzleti partnereivel  
 Felügyeli a területéhez tartozó mosoda működését, tevékenységét 
 Felügyeli és irányítja a Jurta tábor működését 
 Feladatai közé tartozik az éves leltár kötelező elkészítése és felügyelete a leltározási 

szabályzat szerint 
 

 
Hatásköre: Közvetlenül irányítja a rábízott munkavállalókat a szálloda, a camping, a Jurta tábor és a 
mosoda tekintetében (ideértve a camping porta szolgálatra beosztott munkavállalókat is). 
 
Jogszabályok és előírások: Munkája során köteles ismerni és alkalmazni a feladata elvégzéséhez 
szükséges mindenkori hatályos jogszabályokat és helyi rendeleteket.  
 
Felelősség: Fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik a munkaköri leírásban meghatározott 
feladatokért, valamint a szabályzatokban, utasításokban meghatározott ügyintézésért a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 83. § (1) 
bekezdése alapján a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 179. 
§ (1) bekezdése szerint.  
 
Helyettesítés rendje: Távollétében a szálloda-vezető helyettes teljes jogkörrel jár el 
 
 

6. Napsugár Étterem vezetője 

Az intézményvezető nevezi ki és adja a megbízást vezetői munkakör ellátására közalkalmazotti 
jogviszony keretében. A kinevezés mellett az egyéb munkáltatói jogot az intézményvezető 
gyakorolja.  
 
Főbb feladatai: 

 Megtervezi, vezeti, ellenőrzi és koordinálja étterem, valamint a hozzá tartozó grillterasz és 
büfé működését, biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket 

 A beszerzési, termelési, értékesítési és raktározási tevékenységet végzi, irányítja.  
 Nyilvántartja a készleteket, ellenőrzi azok alakulását, folyamatosan gondoskodik a 

megfelelő árukészletről, megrendeléseket készít 
 Kialakítja üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat 
 Szervezi az egyedi rendezvényeket, együttműködik ezek tervezésében 
 Összeállítja az étlapot és a konyhafőnökkel és a szakácsokkal együtt 
 Kialakítja a területéhez tartozó dolgozók munkarendjét, beosztását 
 Működési szabályok alkalmazásán túl betartatja az élelmiszerbiztonsági és higiéniai 

szabályokat 
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 Hatóságokkal történő tárgyalás, egyeztetés 
 Feladatai közé tartozik az éves leltár kötelező elkészítése és felügyelete 
 A dolgozók munkabeosztásának kialakítása, szabadság- és munkaidő nyilvántartás vezetése  

 
Hatásköre: Közvetlenül irányítja az egységében foglalkoztatott alábbi munkakörökben dolgozókat: 
szakács, konyhai kisegítő, húsfeldolgozó, pultos, pénztáros 
  
Munkája során köteles ismerni és alkalmazni a feladata elvégzéséhez szükséges mindenkori 
hatályos jogszabályokat és helyi rendeleteket. A részletes feladatait az intézményvezető által 
meghatározott munkaköri leírás tartalmazza. 
 
 
Felelősség: Fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik a munkaköri leírásban meghatározott 
feladatokért, valamint a szabályzatokban, utasításokban meghatározott ügyintézésért a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 83. § (1) 
bekezdése alapján a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 179. 
§ (1) bekezdése szerint.  
 
 

7. Karbantartási egység vezetője 
 
Az intézményvezető nevezi ki és adja a megbízást vezetői munkakör ellátására közalkalmazotti 
jogviszony keretében. A kinevezés mellett az egyéb munkáltatói jogot az intézményvezető 
gyakorolja.  
 
A főmérnök hatáskörébe tartozik  

 
Főbb feladatai:  

 Felügyeli a hőszolgáltatás és a fürdő üzembiztonságát, a szálláshelyek akadálytalan 
működését, 

 Rendszeresen ellenőrzi a működési feltételek fennállását a szolgáltatások biztonságos 
fenntartása érdekében, ellenőrzi a hibafelvételi naplót 

 Ellenőrzi az energiák felhasználását, gondoskodik a területéhez tartozó gépek, berendezések 
legjobb hatásfokú üzemeléséről, hibaelhárításáról az intézmény egész területén. 

 A csoportjába tartozó dolgozók munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. 
 Megszervezi a vízmintavételeket, 
 Megelőző és javító intézkedéseket határoz meg, hibaelhárítás vonatkozásában intézkedik az 

anyag- és eszközbeszerzésekről 
 Vezeti és bonyolítja a csoport működésével kapcsolatos dokumentációkat, elkészíti a 

munkavállalók beosztását,  
 Új gépek, technológiák beüzemelésében részt vesz, 
 Részt vesz az éves leltározásban  

 
Hatásköre: Közvetlenül irányítja az egységében foglalkoztatott munkavállalókat. 
 
Jogszabályok és előírások: Munkája során köteles ismerni és alkalmazni a feladata elvégzéséhez 
szükséges mindenkori hatályos jogszabályokat és helyi rendeleteket.  
 
Felelősség: Fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik a munkaköri leírásban meghatározott 
feladatokért, valamint a szabályzatokban, utasításokban meghatározott ügyintézésért a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 83. § (1) 
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bekezdése alapján a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 179. 
§ (1) bekezdése szerint.  
 
 

8. Csoportvezetők 
 

A csoportvezetőket az intézményvezető nevezi ki és adja a megbízást a munkakör ellátására 
közalkalmazotti jogviszony keretében. A kinevezés mellett az egyéb munkáltatói jogot az 
intézményvezető gyakorolja. 
 
Csoportvezetők:  
 
a, Pénztáros csoportvezető 

A Fürdő- és strandszolgáltatás vezetőjének hatáskörébe tartozik. Folyamatosan ellenőrzi és 
irányítja a pénztárosok feladatellátását, éves leltározásban részt vesz. 

 
b, Takarítási csoport vezetője 

A főmérnök hatáskörébe tartozik.  

Szakmai feladata: 
 Gondoskodik a folyamatos munkavégzés feltételeinek kialakításáról, a műszaki, 

technológiai, biztonsági, munkavédelmi, egészségvédelmi rendelkezések betartatásáról, 
biztosítja, irányítja, ellenőrzi az intézmény higiéniai feladatainak ellátását. 

 A Fürdő takarító személyzetének és a medence felügyelők munkájának irányítása, 
munkaidő beosztásuk elkészítése, munkalapok ellenőrzése 

 A Fürdő kútjainak, medencéinek vízmintákkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése 
 Hőszolgáltatás, melegvíz- és termálvíz szolgáltatás mérőóra állásainak rögzítése, 

számláinak kiállítása befizetések rögzítése, jelentések háttéranyagainak összeállítása 
 ADR jelentések elkészítése 
 Leltározásban történő részvétel 
 Vegyi anyagok készletfigyelése, megrendelése, készletvezetése 
 Iratkezelés 

 
A csoportvezetők szakterületenkénti részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, amelyet az 
intézményvezető a kinevezési okirattal együtt ad ki.  
 
 

9. Intézményvezető közvetlen irányítása alá tartozó nem vezető beosztású munkakörök 
 

- Adminisztrátor, gazdasági ügyintézők 
 

A Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya által utasított, pénzügyi-, munkaügyi- és egyéb 
jogszabályok szerint, a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ intézményvezetőjének 
ellenőrzése mellett látja el a fürdő gazdasági és adminisztrációs feladatait, melyek az alábbiak: 

 
 pénztárellenőri feladatok végrehajtása 
 beérkező kézpénzes és átutalási számlák rögzítése 
 számlákon a szakmai teljesítés igazoltatása 
 a számlák ellátása megfelelő mellékletekkel 
 számlakiállatás 
 leltározáskor adminisztrációs feladatok ellátása 
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 kapcsolattartás a gazdálkodással 
 előirányzatok figyelemmel kísérése 
 iratkezelés 
 

Az intézményen belüli gazdasági munkakörök részletes leírását és feladatait szakterületenként a 
munkaköri leírás tartalmazza, amelyet az intézményvezető a kinevezési okirattal együtt ad ki.  
 

- Főpénztáros 
 
Főbb feladatai: 

 házipénztár kezelése, pénztárosi, pénzkezelési feladatok ellátása, az intézmény pénzkezelési 
helyein keletkező bevételek bevételezése és nyilvántartása, előleg és üzemanyag elszámolás 

 szigorú számadású nyomtatványok kezelése és vezetése 
 értékcikkek szükség szerinti és év végi leltározása, pénzügyi adminisztrációja 
 váltópénz ellátás biztosítása, pénzszállítás bonyolítása 
 iratkezelés 

 
- Rendész, biztonsági őr 

 
Főbb feladatköre: 

 belépésre jogosító karszalag meglétének ellenőrzése 
 pénztárosok munkáját ellenőrizni (bevételek kezelése, számlakiadás megléte, letétek 

kezelésének szakszerűsége) 
 időszakosan, de minimum havonta egyszer, illetve szúrópróbaszerűen alkoholtesztet 

végeztet a dolgozókkal 
 amennyiben a vendégek nem a házirendnek megfelelően viselkednek vagy vitás 

kérdésekben, melyet a területen tartózkodó medencefelügyelő, úszómester, csúszdafelügyelő 
nem tud megoldani köteles intézkedni. Intézkedése során külső segítséget is igénybe vehet. 
 

 
10. A Fürdő- és strandszolgáltatás vezető közvetlen irányítása alá tartozó nem vezető 

beosztású munkakörök 
 

- pénztárosok 
- uszoda-, csúszda- szaunamesterek 
- gyógybolti eladók 
-  kertészek. 
 
Részletes feladatait az intézményvezető által meghatározott munkaköri leírása tartalmazza. 

 
 

11. Egyéb, szakmai, kisegítő, fizikai munkakörök: 
 

Egyéb szakmai, kisegítő és egyéb munkakörökben alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyba 
történő kinevezése az intézményvezető kinevezési jogkörébe tartozik, és felettük gyakorolja a teljes 
munkáltatói jogot. 
 
Az intézményen belüli egyéb munkakörök részletes leírását és feladatait szakterületenként a 
munkaköri leírás tartalmazza, amelyet az intézményvezető a kinevezési okirattal együtt ad ki.  
 
A közalkalmazotti jogviszonyra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény, 
valamint a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 
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intézményeknél történő végrehajtásról szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései 
irányadók. 
 
 

V.  Fejezet 
 

Az intézmény működési, kapcsolati rendje 
 
 
Értekezletek, szakmai megbeszélések rendje: 
 
Évnyitó és évzáró értekezlet: 

 minden év január 15-ig  
 az előttünk álló feladatok megbeszélése, előző év értékelése 
 munka és tűzvédelmi oktatás 

 
Vezetői értekezletek: 

 lehetőség szerint hetente 1 alkalommal, de havonta min.2 alkalommal 
 előző hónap értékelése 
 elvégzendő feladatok a tárgy hónapban 

 
Ad hoc vezetői értekezletek: 

 igény szerint, amennyiben az elvégzendő feladat azt megköveteli 
 
Egyéb értekezletek: 
 
minden év április 10-ig 

 medence karbantartási munkálatok megbeszélése 
 előző negyedév munkájának értékelése 
 következő negyedév feladatainak, terveinek megbeszélése  

 
minden év július 10.-ig 

 előző negyedév munkájának értékelése 
 következő negyedév feladatainak, terveinek megbeszélése  
 nyári programok megbeszélése  

 
minden év október 10-ig 

 előző negyedév munkájának értékelése 
 következő negyedév feladatainak, terveinek megbeszélése  
 a teljesítéssel kapcsolatos feladatok megbeszélése  

 
minden év december 20-ig 

 a dolgozók munkájának értékelése 
 
Belső kapcsolati rend  

 a gazdasági szervezet vezetőjével, munkatársaival rendszeres kapcsolattartás, 
 kapcsolattartás az önkormányzat illetékes bizottságával, polgármesterrel, alpolgármesterrel, 

Képviselő-testülettel 
 a dolgozói kezdeményezések ösztönzése és felhasználása (dolgozókkal kapcsolat). 
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1. Pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlási rendje: 
 
 A Fürdő vezetője az intézményvezető, illetve megbízott intézményvezető. Helyettesítését a fürdő- 
és strandszolgáltatás vezetője végzi. A fürdő- és strandszolgáltatás vezetője minden – az 
intézményvezetőt megillető ügykörben és jogkörben - eljárhat az intézmény képviselőjeként. 
 
Kötelezettségvállalás: Kötelezettséget a Fürdő nevében a költségvetésében szereplő kiemelt 
előirányzatok erejéig kizárólag az intézményvezető, illetve helyettese vállalhat.  
 
Utalványozás: A kifizetések, illetve egyes bevételek utalványozására a Fürdő intézményvezetője, 
illetve helyettese jogosult.  
 
Ellenjegyzés, érvényesítés: A pénzgazdálkodási jogkörök pontos gyakorlása, valamint a Fürdő 
gazdálkodásának folyamatosságának biztosítása érdekében a Fürdő köteles a kiadások és bevételek 
ellenjegyzéséhez és érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat megfelelő időben a Hivatal 
rendelkezésére bocsátani, melyek ellenjegyzését és érvényesítését a Hivatal gazdasági vezetője, 
illetve helyettese végzi.  
Szakmai teljesítés igazolása: A szakmai teljesítésigazolására az intézményvezető, vagy az általa 
írásban meghatalmazott személy jogosult. 
A Fürdő kiadásai teljesítésének és a bevételei beszedésének elrendelésére előtt okmányok alapján 
ellenőrzi és szakmailag igazolja azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, 
megállapodás teljesítését.  
 
 

2. Az iratkezelés rendje: 
 
Az iratkezelés szervezeti rendje: 
 
Az iratkezelés központi iratkezelés keretében, a pénzügyi- gazdasági területen, az intézmény 
székhelyén az adminisztrátor, gazdasági ügyintézők, csoportvezető által. 
A pénzügyi- gazdasági- számviteli területen- a többi tevékenységtől elkülönítetten- történik az 
iratkezelés valamennyi mozzanata (beérkező és kimenő iratok kezelése, iktatás, mutatózás, 
postázás, átmeneti irattár működtetése) 
 
Az iratkezelők feladata: 

 az intézménynél készült, valamint más szervtől, személytől érkezett küldemények átvétele, 
nyilvántartása (érkeztetés, ill. iktatás, továbbítása, postázása, irattározása, őrzése és 
selejtezése, valamint 

 az irat kiadása és visszavétele, 
 a bélyegzők, pecsétlenyomók nyilvántartása, a bélyegzők selejtezése.  
 a határidőn túl lévő irat nyilvántartása, és az intézmény vezetőjének tájékoztatása. 
 felelősek az Iratkezelési Szabályzatban meghatározottak betartásáért 

 
 
 

VI. Fejezet 
 

Az alaptevékenység feltételei, forrásai 
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A feladatellátás (végrehajtás) szervezeti, személyi, pénzügyi, gazdasági feltételeit a fenntartó, 
felügyeleti szerv polgármesteri hivatalának pénzügyi osztálya biztosítja, a Munkamegosztási 
megállapodásban rögzítettek szerint. 
 
A feladatvégzés gazdasági- pénzügyi feltételei: 
 
A  Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ a gazdálkodás megszervezésének módja szerint: 
önállóan  működő költségvetési szerv. 
 
A pénzügyi- gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el gazdasági szervezete, a pénzügyi 
osztály útján. 

A pénzgazdálkodással kapcsolatos hatásköröket az önkormányzat Fürdőre is kiterjesztett  
Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés 
hatásköri rendjéről szóló szabályzata szerint végzi.. 
 
a, A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ alaptevékenységének feltételei, forrásai: 
 
Az intézmény feladatellátását szolgáló feltételekről az alapító, fenntartó szerv, az önkormányzat 
Képviselő-testülete gondoskodik.  
A Képviselő-testület biztosítja, bocsátja rendelkezésre a feladatvégzéshez szükséges vagyont és 
pénzeszközt. A jóváhagyott költségevetés keretein belül, az intézmény saját bevételeivel teremti elő 
a finanszírozás forrásait. 
  
b, Vagyon, a vagyonnal való rendelkezés: 
 
Ingatlanvagyon: 

 az önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló rendeletben a törzsvagyon 
körében elkülönített ingatlan vagyontárgyakat a Fürdő és Gyógyászati Központ ingyenes 
használatába adja. A használatba adott ingatlan vagyonnal való rendelkezési jog 
gyakorlására a vagyonrendelet szabályai irányadók. 

 
Ingóvagyon: 

 a könyviteli nyilvántartásban, valamint az éves vagyonleltárban szereplő ingó 
vagyontárgyak tekintetében ingyenes használat joga illeti meg. 

 az ingó vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlására az önkormányzat vagyonrendeletében 
foglalt szabályok vonatkoznak. 

 
Pénzeszköz: 

 Az intézmény a pénzeszközeivel, a felelős gazdálkodás szabályai, a jogszabályi- és   a 
költségvetési rendeletben meghatározottak szerint rendelkezhet. 

 
 az önkormányzat éves költségvetési rendelete magába foglalja a Cserkeszőlő Fürdő és 

Gyógyászati Központ elkülönített költségvetési előirányzatait. 
 
c, A feladatellátás forrásai: 
 
- Saját bevételek: 

 szolgáltatások árbevétele 
 termékértékesítés árbevétele 
 egyéb bevételek 
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- Átvett pénzeszközök: 
 önkormányzati és állami támogatás 
 pályázati átvett pénzeszköz 

 
A Fürdő a jóváhagyott éves költségvetés alapján az államháztartási törvényben, a végrehajtására 
vonatkozó kormányrendeletben, a gazdasági- pénzügyi szabályzatokban, a fenntartó, felügyeleti 
szerv döntéseiben foglaltak alapján gazdálkodik. 
 
d, Költségvetés 
 

 A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, 
feltételek: 

 
A költsévetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően kell végrehajtani. 
A költségvetés tervezése a Fürdő és Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal között létrejött 
Munkamegosztási Megállapodás szerint történik. 

A költségvetés tervezés tekintetében a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya a Fürdő 
rendelkezésére bocsájtja azokat a dokumentumokat, adatokat, információkat, amelyek alapján 
költségvetési terv igényt készít. A Polgármesteri Hivatal felelős a költségvetési tervgarnitúra 
kitöltéséért, a költségvetési rendelet elkészítéséért, a képviselő-testületi előterjesztésért, valamint az 
elfogadott költségvetés jogszabályban rögzített határidőig történő továbbításáról a Magyar 
Államkincstár és a Kormányhivatal felé. 

  A költségvetési előirányzattal való gazdálkodás: 
A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ az éves költségvetésben jóváhagyott előirányzat 
keretein belül gazdálkodik. 

 Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása előirányzatfelhasználás  

A Fürdő kiemelt előirányzatának módosítására az alábbiak szerint kerülhet sor: 

A pénzügyi osztály tájékoztatja a Fürdő intézményvezetőjét és a polgármestert az előirányzat 
módosítás és átcsoportosítás pénzügyi és szakmai szempontból indokolt szükségességéről. A 
Hivatal a polgármester általi módosítási és átcsoportosítási igény jóváhagyása után azokat átvezeti a 
szükséges költségvetési dokumentumokon, illetve a számviteli nyilvántartáson. 

A polgármester negyedévente a Képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat módosítást és 
átcsoportosítást, melyről határozat születik. 

 Létszám és személyi juttatás előirányzat:  

A Fürdő intézményvezetője a létszám és személyi juttatások előirányzatával a létszám- és illetmény 
előirányzat kereten belül önállóan gazdálkodik, de döntéseit köteles Cserkeszőlő Község 
polgármesterével jóváhagyatni és engedélyeztetni. Az éves létszémkeretet a Képviselő-testület a 
költségvetés elfogadásakor hagyja jóvá. Az engedélyezett létszám a fürdő szakmai, technológiai 
feladatainak ellátásához és az alapvető működéséhez szükséges személyi feltételeket biztosítja. 
A nyári időszak megnövekedett feladatainak ellátását idénymunkára felvett munkáltatókkal látja el 
az intézmény (egyszerű foglalkoztatás, határozott idejű munkaszerződés). 
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 A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok, felelősségek szabályozása: 
 
A szabályozás jogi eszközei: A jogi szabályozás mellett az SZMSZ és az ahhoz kapcsolódó 
szabályzatok, munkaköri leírások, eseti rendelkezések az irányadóak. 
 
Felelősségi szabályok: Az Államháztartási törvényben és az államháztartás működési rendjét 
szabályozó kormányrendeletben meghatározott a költségvetés végrehajtásával összefüggő alapvető 
felelősségi szabályok az irányadók. 
 

 Gazdálkodási jogosultságok, rendelkezési jogkörök: A feladatkörök és jogosultságok az 
SZMSZ -ben, illetve a Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, 
érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzatban meghatározottak, valamint a 
munkaköri leírásban foglaltak - esetenként névre szólóan kiadott megbízásokban, 
felhatalmazásokban rögzítettek - szerint gyakorolhatók. 

 
 
 

VII.  Fejezet 
 
Ellenőrzés 
 

1. Napi ellenőrzés 
 Az intézményvezető, a főmérnök, a szállodavezető, és az étteremvezető minden nap 

ellenőrzi a műszaki és technológiai előírások betartását, valamint a napi feladatok 
elvégzését. 

 A pénztárosok napi elszámolását a pénztáros csoportvezető ellenőrzi. A beérkező számlákat 
számszakilag a továbbítás előtt a gazdasági ügyintéző ellenőrzi 

 A fizioterápiás kezelőket szakmailag a gyógyászat adminisztrációs vezetője, vagy a 
csoportvezető ellenőrzi. 
 

2. Havi ellenőrzések 
 A főmérnök, a szállodavezető, és az étteremvezető beszámolása és naplók alapján a 

dolgozók munkáját a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ intézményvezetője 
ellenőrzi. 

 A pénztáros csoportvezető a pénztárosok által kiadott karszalagok egyezőségét ellenőrzi és 
havonta karszalagleltárt készít. 

 A pénztáros csoportvezető havi összesítéseit (bevétel, forgalom) az intézményvezető 
ellenőrzi. 

 A gazdasági ügyintéző havi összesítéseit (bevétel, kiadás) az intézményvezető ellenőrzi. 
 

3. Éves ellenőrzések 
 Az éves költségvetés gazdasági ügyintéző által összesített adatait az intézményvezető 

ellenőrzi. 
 Az eszközök és készletek ellenőrzése leltárral történik 
 A karszalagleltárt év végén az intézményvezető ellenőrzi. 

 
4. Belső ellenőrzési rendszer 
 A belső ellenőrzés  
 Pénzügyi bizottság ellenőrzése 
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Belső ellenőrzési kötelezettség, feladat ellátása, feladatellátás módja 
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, melynek célja 
az ellenőrzött szervezet működésének fejlesztése és eredményességének növelése.    
 
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 70.§- a, valamint 
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben előírtak szerint alapján gondoskodik a belső ellenőrzésről.  
 
Az önkormányzat a vele vállalkozási jellegű jogviszonyban álló belső ellenőrzést végző társasággal 
láttatja el a belső ellenőrzési feladatokat szerződében meghatározottak szerint.  
 
A belső ellenőrzési rendszer kialakításáról és megfelelő működtetéséről a hivatalvezető 
gondoskodik. 
 
A szabálytalanságok kezelések eljárásrendje: 
A költségvetési szerv vezetője szabályozza a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. Az 
eljárásrendet az intézményvezető, illetve megbízása alapján a gazdasági ügyintéző készíti el. 
 
Ellenőrzési nyomvonal: 
Az ellenőrzési nyomvonal az intézmény tervezési, pénzügyi, lebonyolítási és ellenőrzési 
folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírása. 
Az ellenőrzési nyomvonalat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője készíti 
el. 
Kockázatkezelési rendszer működtetése: 
Az intézmény a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végez és 
kockázatkezelési rendszert működtet. 
Az intézmény kockázatkezelési rendje megállapítja az intézmény tevékenységében, 
gazdálkodásában rejlő kockázatokat. 
Meghatározza azon intézkedéseket és megtételük módját, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a 
kockázatokat. 
A kockázatkezelés eljárási rendjére vonatkozó szabályzást az önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv vezetője készíti el.  
 
 
Az önkormányzati Pénzügyi bizottság ellenőrzése 
A bizottság 

 véleményezi az éves költségvetési javaslatot és végrehajtásáról szóló féléves, éves 
beszámoló tervezeteit 

 figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt 
előidéző okokat, 

 A célvizsgálatok elvégzéséhez megfelelő képzettséggel rendelkező külső szakértők 
bevonását kezdeményezheti. 

 Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési 
szabályzat megtartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesítését. 

 
A bizottság a törvényben nevesített, valamint az Önkormányzat SZMSZ-ben átruházott feladat-és 
hatáskörében, az ott rögzített feladatkörben állást foglal, véleményez, javasol, ellenőriz, melyről 
tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
Az intézmény a Képviselő-testület, ill. a Pénzügyi bizottság felkérésére közreműködik ellenőrzési 
tevékenységében, ill. segítséget nyújt ellenőrzési tevékenységéhez. 
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Jelen SZMSZ mellékletét képezik: 
 
1. Belső szabályzatok: 

 Üzemeltetési Szabályzat 
 Munkavédelmi Szabályzat  
 Tűzvédelmi utasítás 
 Számviteli Politika 
 Számlarend 
 Pénzkezelési Szabályzat 
 Fizetési számlapénz kezelési szabályzat 
 Szabályzat a Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, 

érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről 
 Bizonylati Szabályzat  
 Beszerzési szabályzat 
 Leltározási szabályzat 
 Eszközök és források értékelési szabályzata 
 Önköltségszámítás rendjének szabályzata 
 Selejtezési szabályzat 
 Gépkocsi üzemeltetési szabályzat 
 A vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata 
 Iratkezelési Szabályzat 
 Reprezentációs szabályzat 
 Kiküldetési szabályzat 
 Közzétételi és publikálási szabályzat 
 Szervezeti integritást sértő eseménynek kezelésének eljárásrendje 
 Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 
 Kockázatkezelési szabályzat  
 Munkaruha, formaruha, védőruha szabályzat 

2. Szervezeti ábra 
3. Munkaköri leírások 
4. Munkamegosztási megállapodás 
 

 
Kelt: Cserkeszőlő, 2022. ………………. 
     
 ………………………………. 
  
 Döme Péter Pál 
 mb. intézményvezető      
 
 
Záradék 
A Képviselő-testület jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a ……………  sz.  határozattal 
jóváhagyta. 
 
 
                                                                                                         ………………………… 
          dr.  Tóth Dániel  
                  jegyző 
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I. Fejezet: Általános rendelkezések 
 
1.A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ iratkezelési szabályzata  

 
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvény 10. §-ának (1) bekezdése,  
- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 
29.) Korm. rendelet  
- 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet  
 
alapján készült.  
 
Az iratkezelési szabályzat hatálya  
 
2. Az iratkezelési szabályzat hatálya kiterjed az intézményben keletkező, az oda érkező, illetve az 
onnan továbbított valamennyi iratra.  
 
Az iratkezelés szabályozása  
 
3. Az iratkezelési szabályzat az iratok kezelésének biztonságos módját, rendszerezését, 
nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba átadását szabályozza.  
4. Az intézmény vezetője az intézmény szervezeti és működési szabályzatában határozza meg az 
iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre 
vonatkozó feladat- és hatásköröket, továbbá kijelöli az iratkezelés felügyeletét ellátó személyt.  
 
Az iratkezelés felügyelete a szerven belül  
 
5. Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügyrendi 
szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és 
iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére 
alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, 
technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért az intézmény vezetője felelős.  
6. Az intézmény iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy az oda érkezett, ott keletkező, illetve 
onnan továbbított irat:  
a) azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen;  
b) tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető;  
c) kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen;  
d) szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez megfelelő feltételek 
biztosítva legyenek;  
e) a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen;  
f) a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása megelőzhető, 
a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen;  
g) az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű működéséhez 
megfelelő támogatást biztosítson.  
7. Az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik:  
a) az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a 
szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását;  
b) az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és továbbképzéséről;  
c) az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, kézbesítőkönyv, iratminták és 
formanyomtatványok, számítástechnikai programok, adathordozók stb.) biztosításáról;  
d) a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről;  
e) egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról.  



II. Fejezet: Az iratok kezelésének általános követelményei 
 
Az iratok rendszerezése  
 
8. A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének áttekinthetősége 
érdekében az azonos ügyre - egy adott tárgyra - vonatkozó iratokat egy irategységként, ügyiratként 
kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton belüli 
irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak) minősülnek.  
9. Az ügyiratokat, valamint a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó egyéb más iratokat 
- még irattárba helyezésük előtt - az irattári tervben meghatározott irattári tételekbe, a tárgyi alapon, 
indokolt esetben iratfajta alapján kialakított irattári egységekbe kell besorolni.  
 
Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása  
 
10. Az iratot e célra rendszeresített papíralapú iktatókönyvben, iktatószámon kell 
nyilvántartani(iktatni).  
 
Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy az iktatókönyvet az ügyintézés hiteles 
dokumentumaként lehessen használni. Az iratforgalom keretében az átadást-átvételt minden 
esetben úgy kell végezni, hogy egyértelműen bizonyítható legyen, ki, mikor, kinek továbbította 
vagy adta át az iratot. Az iratok iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, 
hogy az ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és 
ellenőrizhető, az iratok holléte pedig naprakészen megállapítható legyen.  
 
Az iratkezelés megszervezése  
 
11. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ iratkezelése iratkezelési rendszerben valósul 
meg.  
 
 

III. Fejezet: Az iratkezelés folyamata 
 
A küldemények átvétele  
 
12. A küldemény átvételére jogosult:  
a) a címzett vagy az általa megbízott személy;  
b) az intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy;  
c) az iratkezelést felügyelő vezető vagy az általa megbízott személy;  
d) a postai meghatalmazással rendelkező személy;  
 
13. A küldeményt átvevő köteles ellenőrizni:  
 
a) a címzés alapján a küldemény átvételére valójogosultságát;  
b) a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét;  
c) az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt csomagolás sértetlenségét.  
 



(2) Az átvevő köteles gondoskodni az egyéb jogszabályban vagy a szerv belső szabályzatában előírt 
biztonsági követelmények szerinti feladatok elvégzéséről.  
14. Az átvevő a papíralapú iratok esetében a kézbesítőokmányon olvasható aláírásával és az átvétel 
dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri. Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű küldemények 
átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni. Amennyiben iktatásra nem jogosult személy 
veszi át az iratot, úgy azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb az érkezést követő első munkanap 
kezdetén a címzettnek vagy az illetékes iktatóegységnek iktatásra átadni.  
15. Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papíralapú iratok esetében az átvételi 
okmányon jelölni kell, és soron kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A hiányzó 
iratokról vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt értesíteni kell.  
16. A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt azonnal továbbítani kell a 
címzetthez, illetőleg azt a szignálásra jogosultnak soron kívül be kell mutatni.  
17. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a 
címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Amennyiben a feladó nem 
állapítható meg, a küldeményt irattározni és az irattári tervben meghatározott idő után selejtezni 
kell.  
 
A küldemény felbontása  
 
18. Az intézményhez érkezett küldeményt - a minősített iratok kivételével  
a) a címzett, vagy  
b) a központi iratkezelést felügyelő vezető által írásban felhatalmazott személy, vagy  
c) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti egység dolgozója bonthatja fel.  
19. Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani azokat a küldeményeket,  
a) amelyek „s. k.” felbontásra szólnak,  
b) amelyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte, valamint  
c) amelyek névre szólóak és megállapíthatóan magánjellegűek.  
 
A küldemények címzettje köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény iratkezelési 
szabályzat szerinti iktatásáról. 
20. A küldemények téves felbontásakor a felbontó az átvétel és a felbontás tényét a dátum 
megjelölésével, dokumentáltan köteles rögzíteni, majd gondoskodnia kell a küldemény címzetthez 
való eljuttatásáról. 
21. A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell a jelzett mellékletek meglétét és olvashatóságát. Az 
esetlegesen felmerülő problémák tényét rögzíteni kell, és erről tájékoztatni kell a küldőt is. 
22. Ha felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket tartalmaz, a 
felbontó az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az iratokon vagy feljegyzés formájában 
az irathoz csatoltan feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket - elismervény ellenében 
- a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak átadni. Az elismervényt az irathoz kell csatolni. 
23. Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik vagy fűződhet, 
gondoskodni kell, hogy annak időpontja harmadik fél által megállapítható legyen. Papíralapú irat 
esetében a benyújtás időpontjának megállapítása a boríték csatolásával biztosítható. Amennyiben a 
beküldő nevét vagy pontos címét az iratból nem lehet megállapítani, az ezek igazolására szolgáló 
információhordozókat az irathoz kell csatolni. 
24. Az elektronikus iratot gépi adathordozón (hajlékony lemez, CD ROM stb.) 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(ok) tárgyát, a fájlnevét, fájltípusát, rendelkezik-e 
 



 
elektronikus aláírással és az adathordozó paramétereit. Átvételkor ellenőrizni kell a kísérőlapon 
feltüntetett azonosítók valóságtartalmát.  
25. Az irat munkahelyről történő kiviteléről, munkahelyen kívüli tanulmányozásáról, 
feldolgozásáról, tárolásáról belső szabályzatban kell rendelkezni.  
26. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást tartalmazó, illetve a közérdekű adatok 
megismerésére irányuló kérelmek kezeléséről belső szabályzatban kell rendelkezni.  
 
Az iktatókönyv  
 
27. Iktatás céljára évente megnyitott, hitelesített iktatókönyvet kell használni. Az iktatást minden 
évben 1-es sorszámmal kell kezdeni.  
 
Az iktatókönyvnek kötelezően kell tartalmaznia az alábbi adatokat:  
a) iktatószám;  
b) iktatás időpontja;  
c) küldemény elküldésének időpontja, módja;  
d) küldő megnevezése, azonosító adatai;  
e) érkezett irat iktatószáma (idegenszám);  
f) mellékletek száma;  
g) ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző megnevezése;  
h) irattárgya;  
i) elő- és utóiratok iktatószáma;  
j) kezelési feljegyzések;  
k) ügyintézés határideje, és végrehajtásának időpontja;  
l) irattári tételszám;  
m) irattárba helyezés időpontja.  
28. Az ügyirat tárgyát - illetőleg annak megállapítására alkalmas rövidített változatot - az 
iktatókönyv „tárgy” rovatába be kell írni. A tárgyat csak egyszer, az ügyirathoz tartozó első irat 
nyilvántartásba vétele alkalmával kell beírni, kivéve, ha az - az irat tartalmát nem érintően - 
lényegesen megváltozott, ebben az esetben az új tárgyat úgy kell bevezetni, hogy az eredeti tárgy 
is felismerhető maradjon.  
29. Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell zárni. A kézi 
iktatókönyv esetében az iktatásra felhasznált utolsó számot követő aláhúzással kell a zárást 
elvégezni, majd azt a keltezést követően aláírással, továbbá a körbélyegző lenyomatával hitelesíteni 
kell.  
 
Az iktatószám  
 
30. Az iratot el kell látni iktatószámmal és az irat egyéb azonosító adataival. Az iktatószám 
felépítése a központi ügyiratkezelés esetén: főszám/év. (Gyűjtőszám használata esetén: 
Főszám/alszám/év. Gyűjtőszám alkalmazásakor az alszámokról ún. gyűjtőívet kell vezetni.)  
31. Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámon kell 
nyilvántartani. Egy iktatókönyvön belül a főszámokat folyamatos sorszámos rendszerben kell 
kiadni. Az ügyirathoz tartozó iratokat az iktatási főszám alatt folyamatosan kiadott alszámokon kell 
nyilvántartani.  
 
Az iktatás  
 



32. Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon be 
kell iktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, expressz küldeményeket, a hivatalból tett 
intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat.  
33. Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani:  
a) könyveket, tananyagokat;  
b) reklám anyagokat, tájékoztatókat;  
c) meghívókat;  
d) nem szigorú számadású bizonylatokat;  
e) bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat;  
f) pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint);  
g) munkaügyi nyilvántartásokat;  
h) anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat;  
i) közlönyöket, sajtótermékeket;  
j) visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat.  
34. Téves iktatás esetén a kézi iktatókönyvben a bejegyzést áthúzással kell érvénytelenítni, oly 
módon, hogy az érvénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett - kétségtelen 
legyen. A tévesen kiadott iktatószám nem használható fel újra.  
35. A kézi iktatókönyvben 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.  
36. Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye. Az előzményt az irathoz kell 
szerelni. Amennyiben az irat iktatása nem lehetséges az előzmény főszámára, rögzíteni kell az 
iktatókönyvben az előirat iktatószámát, és az előzménynél a jelen irat iktatószámát, mint az utóirat 
iktatószámát.  
 
Szignálás  
 
37. Az iratkezelő az érkezett iratot köteles az intézmény vezetőjének vagy a vezető megbízottjának 
átadni, aki kijelöli az ügyintézést végző személyt (szignálás). Az irat szignálására jogosult 
meghatározza az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait (feladatok, határidő, sürgősségi 
fok stb.). Ezeket a szignálás idejének megjelölésével írásban teszi meg. Az intézmény vezetője 
elrendelheti az irat bemutatás előtti iktatását.  
 
Kiadmányozás  
 
38. Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti és működési 
szabályzatban, ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. 
Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. Nem minősül 
kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás, a fizetési azonosítóról és az iktatószámról szóló 
elektronikus tájékoztatás, valamint az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott egyéb 
dokumentumok.  
39. Az irat akkor hiteles kiadmány, ha:  
- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az  
 
„s. k.” jelzés szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, továbbá  
- a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos 
bélyegzőlenyomata szerepel.  
 
Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő  
- a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés, vagy a kiadmányozó alakhű aláírásmintája és  



 
- a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata.  
Az intézménynél keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője, vagy ügyintézője 
hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is kiadni.  
40. A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a hivatalos célra 
felhasználható elektronikus aláírásokról nyilvántartást kell vezetni.  
 
Expediálás  
 
41. A kiadmányozott iratokat az érintett címzetthez, címzettekhez továbbítani kell. Az iratkezelőnek 
ellenőriznie kell, hogy a hitelesített iratokon végrehajtottak-e minden kiadói utasítást, és a 
mellékleteket csatolták-e. E feladat elvégzése után dokumentálni kell a nyilvántartással, 
továbbítással kapcsolatos információkat.  
42. A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, külön kézbesítő, 
futárszolgálat stb.).  
 
Irattározás  
 
43. Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell végezni.  
44. Átmeneti irattárba lehet elhelyezni az elintézett, további érdemi intézkedést nem igénylő, 
kiadmányozott, irattári tételszámmal ellátott ügyiratokat.  
45. Irattárba helyezés előtt az ügyintézőnek az ügyirathoz - ha eddig nem történt meg - hozzá kell 
rendelnie (papíralapú irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálni, hogy az 
előírt kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e. A feleslegessé vált munkapéldányokat és 
másolatokat az ügyiratból ki kell emelni, és a selejtezési eljárás mellőzésével meg kell semmisíteni. 
Ezt követően be kell vezetni az iktatókönyv megfelelő rovatába az irattárba helyezés időpontját, és 
el kell helyezni az irattári tételszámnak megfelelő gyűjtőbe. A központi irattárba csak lezárt 
évfolyamú, segédkönyvekkel ellátott ügyiratok adhatók le.  
46. Az intézmény dolgozói az érvényes szervezeti és működési szabályzatban rögzített 
jogosultságuk alapján az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. A kölcsönzést 
utólagosan is ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell végezni. Papíralapú iratok esetében az 
irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet, mint elismervényt az átvevő 
aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az irattárban az ügyirat helyén kell tárolni.  
 
Selejtezés  
 
47. Az ügyiratok selejtezését az intézményvezető 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 a szerv körbélyegzőjének 
lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás után 2 példányban 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.  
 
Levéltárba adás  
 
48. 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. Az átadási jegyzéket és a visszatartott iratokról készített 
jegyzéket - a levéltárral egyeztetett módon - elektronikus formában is át kell adni.  
 
 

IV. Fejezet: Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme 
 

49. Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott gépi adathordozókkal kapcsolatban minden 
esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről. Biztosítani kell az illetéktelen 
hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind a gépi adathordozó esetében. 
Az intézmény alkalmazottai csak azokhoz az - akár papíralapú, akár gépi adathordozón tárolt - 
iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához szükségük van, 
vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad. A hozzáférési jogosultságot folyamatosan 
naprakészen kell tartani. 
50. Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások alkalmazhatók: 
a) „Saját kezűfelbontásra!”, 
b) „Más szervnek nem adható át!”, 
c) „Nem másolható!”, 
d) „Kivonat nem készíthető!”, 
e) „Elolvasás után visszaküldendő!”, 
f) „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével.), 
g) valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás. 
 
Az előzőekben meghatározott kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű adatok 
megismerését. 
 

V. Fejezet: Egyéb rendelkezések 
 
51. 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 kell vezetni. Az irattár átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy 
példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak.  
52. Ha az intézmény jogutód nélkül szűnik meg, az intézmény vezetője a fenntartó intézkedésének 
megfelelően gondoskodik az 52. pontban felsorolt feladatok ellátásáról. A jogutód nélkül megszűnő 
intézmény irattárban elhelyezett iratainak jegyzékét - az iratok elhelyezésével kapcsolatos 
intézkedésről szóló tájékoztatást - az intézmény vezetője megküldi az illetékes levéltárnak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VI. Fejezet: Zárórendelkezések 

 
 
53. Ez az iratkezelési szabályzat 2022……………….. lép hatályba.  
 
54. Ezen iratkezelési szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi iratkezelési szabályzatok 
hatályukat vesztik.  
 
 
 
 
 
Mellékletek: 

1. Irattári Terv  
2. Iratselejtezési jegyzőkönyv  
3. Iratátadás-átvételi jegyzőkönyv  

 
 
 

.…………………………………….  
 Döme Péter Pál  
intézményvezető  

 



A köziratokról, közlevéltáraktól, és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvényben biztosított jogkörömben eljárva jelent iratkezelési szabályzat 2022………………… 
történő bevezetésével egyetértek. 
 

Kelt: Szolnok, 2022…………………………….. 

 

……………………………………………….. 

                          Csönge Attila igazgató 

           MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 
 

IRATTÁRI TERV 

 
1. melléklet a 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelethez 
Irattári tételszám  

Ügykör megnevezése  Őrzési idő (év)  

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek  
1.  Intézménylétesítés, -

átszervezés, -fejlesztés  
nem selejtezhető  

2.  Iktatókönyvek, iratselejtezési 
jegyzőkönyvek  

nem selejtezhető  

3.  Személyzeti, bér- és 
munkaügy  

50  

4.  Munkavédelem, tűzvédelem, 
balesetvédelem  

10  

5.  Fenntartói irányítás  10  
6.  Szakmai ellenőrzés  20  
7.  Megállapodások, bírósági 

ügyek  
10  

8.  Belső szabályzatok  10  
10.  Munkatervek, jelentések, 

statisztikák  
5  

11.  Panaszügyek  5  
 Tevékenységgel összefüggő ügyek 
12.  Szakértői vélemények 20 
13.  Egyéb tev. ügyek 20 
Gazdasági ügyek 
14. Éves költségvetés, 

beszámolók, könyvelési 
bizonylatok 

5 

15. Leltár, állóeszköz-
nyilvántartás, 
vagyonnyilvántartás, 
selejtezés 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

      2. melléklet  
 

IRATSELEJTEZÉSI JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: .......................................................................................................... ............................. ……… 
(dátum, szervezeti egység és helyiség megnevezése)  
 
A selejtezési bizottság tagjai: ................................................................................. (név, beosztás)  



............................................................................. (név, beosztás)  

............................................................................. (név, beosztás)  
 
A selejtezést ellenőrizte: ………………………………………………………………………………… 
(név, beosztás)  

 
A munka megkezdésének időpontja: ................................................................................ (dátum)  

 
A munka befejezésének időpontja: (dátum)  

Az alapul vett jogszabályok: 
……………………………………………………………………………………………………
…  

1Aziratkeletkezésekorhatályosintézkedésiszabályzat, jogszabályok,  

 
Selejtezés alá vont iratok:  
 
……………………………………………………………………………………………………… …... 
(szervezeti egység megnevezése, az irat évköre)  
 
Eredeti terjedelem: 
………………………………………………………………………………………………… (ifm)  
 
A kiselejtezett iratok mennyisége: (ifm)  
 
A selejtezési bizottság tagjai a mellékelt … lap tétel szintű iratjegyzéken felsorolt iratok kiselejtezését  
javasolják.  
 
A munka során a vonatkozó jogszabályok értelmében jártunk el. A selejtezésre kijelölt iratanyag a 
levéltári jóváhagyást követően megsemmisítésre kerül.  
 
 
Kelt: ……………………………………………… 
 
 
         ………………………….
  

    Szerv megnevezése 
Ellenőrző vezető aláírása 
             Bélyegző 

 
 
A selejtezési jegyzőkönyvet 3 példányban kell elkészíteni. Két aláírt és lebélyegzett példányt az illetékes 
levéltárnak kell megküldeni. Az illetékes levéltár rendeletben előírt szövegű bélyegző lenyomattal 
aláírással és pecséttel hitelesíti a megsemmisítési engedélyt.  
 
 

     3. melléklet  
 

IRATÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: 
……………………………………………………………………………………………………………  
(dátum, szervezeti egység és helyiség megnevezése)  



 
Átadó: ……………………………………………………………………………………………………  
(átadó szerv megnevezése)  
 
…………………………………………………………………………………………………… ……... 
(átadásért felelős vezető és beosztásának megnevezése)  
 
Átvevő: 
……………………………………………………………………………………………………………  
(átvevő szerv megnevezése)  
(átvételért felelős vezető és beosztásának megnevezése)  
 
Átvétel tárgyát képező iratanyag: 
……………………………………………………………………………………………………………  
(iratanyag keletkeztetőjének, évköréhek, mennyiségének megnevezése)  
 
az átadás-átvétel indoklása: ..................................................................................... ……………………. 
 
 
…………………………….        .k.m.f                       ………………………………  
 

    Átadó               Átvevő  
 
 

Melléklet ……………………. lap IRATJEGYZÉK 
  
Készült 3 példányban: 
1 pld. átvevő  
1 pld. átadó  
1 pld. irattár  
 
 
Az Átadás-átvétel iratjegyzék melléklete az átadási egységek szintjén készül: lehet tételszintű, raktári 
egység szintű, és darab szintű. az átadási szint meghatározásánál fontos szempont, hogy az átadó és az 
átvevő felelőssége az átadási egységek szintjéig terjed. Pl. levéltári átadás esetén raktári egységekben 
történik az átadás: doboz, kötet, csomó stb. az átmeneti irattárból a központi irattárba tételszint szerint 
történik az átadás, az ügyintézők a hivatal átadása esetén darabszinten szükséges az átadás. 



20. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Reprezentációs szabályzat 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.04.06. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.03.23. 

 
Készítette:   
Varga Éva gazdaságvezető helyettes 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



Reprezentációs szabályzat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontja és az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  13. 
§ (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a költségvetési szerv vezetője reprezentációs 
szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) rendezi a reprezentációs kiadások felosztását, azok 
teljesítésének és elszámolásának szabályait. 

 

1. A Szabályzat hatálya 

1.1.  Jelen szabályzat hatálya Cserkeszőlő Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki: 
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 
Cserkeszőlő, Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal. 

1.2.  Az intézmények reprezentációs kiadások felosztásának, azok teljesítésének és elszámolásának jelen 
szabályzatban nem szabályozott kérdéseire 

a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.  törvény (a továbbiakban: Szja tv.), 

b) a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.)  

előírásai az irányadók. 

 

2. Alapfogalmak 

Reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti 
rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás 
(étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram 
stb.) azzal, hogy az előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó 
dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, 
a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján 
a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható. 

Üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti 
kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott 
szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány). 

Csekély értékű ajándék: a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás. 

 

 

3. Alapvető rendelkezések 

3.1.Az Szja tv. 3. § 26. pontja szerinti reprezentációs kiadásnak minősülnek az Önkormányzat és az 
intézmények tevékenységével összefüggően különösen: 

a, intézményvezetők, szervezeti egységek vezetői által szervezett szakmai megbeszéléseken, 
tárgyalásokon, értekezleteken, bizottsági- és testületi üléseken, üzleti érdek, illetve kapcsolatépítés 
keretében  



b, az egyes belföldi rendezvényeken (pl. kitüntetés átadás, falunap, nemzeti ünnep, évforduló, 
önkormányzati rendezvény) 

c, évente egy alkalommal a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére szervezett belföldi, 
legfeljebb 3 napos (két éjszaka) közös kirándulás 

d, zártkörű önkormányzati vagy hivatali érdekből szervezett csapatépítést szolgáló rendezvényen 

a reprezentációs keret terhére elszámolható kiadások. 

 

3.2.Az előzőekben felsoroltak nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó 
dokumentumok és körülmények valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme 
akár közvetve is megállapítható. 

 
3.3. Az Szja tv. 3. § 27. pontja alapján üzleti ajándék a viszonosság figyelembevételével adható az 

Önkormányzat vagy intézményei tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai 
kapcsolatok keretében adott ajándék. A természetben adott egyszeri ajándék nem lehet értékpapír, 
biztosítási kötvény, takarékbetét, vásárlási utalvány, nemesfém tárgy. 
 

3.4. Üzleti ajándékozásra az Önkormányzat képviseletében kizárólag a polgármester a Hivatal 
képviseletében a jegyző, a Fürdő és Gyógyászati Központ, valamint a PS ÁMK vonatkozásában az 
intézményvezető jogosult. Az ajándékozás összege az érintett intézmény reprezentációs kiadások 
keretét (továbbiakban reprezentációs keret vagy reprezentációs előirányzat) terheli. 

 
3.5. Ajándéktárgy vásárlásakor a számlára rá kell vezetni: „A vásárlás ajándékozás céljára történt”. 

 
3.6. Reprezentációs keret a reprezentációnak minősülő meghatározott termékek és szolgáltatások 

ellenértékének pénzügyi kerete az Önkormányzat, illetve az intézmények költségvetésébe 
betervezett reprezentációs keretösszeg, amelyet a mindenkori költségvetési rendelet elfogadásával 
a Képviselő-testület fogad el. 

 
3.7. A reprezentációs keret terhére a következők számolhatók el: 

a) üdítőital, ásványvíz 
b) kávé, tea, valamint ízesítői 
c) cukrász áru (édes és sós sütemény), édesség 
d) szendvics és más előre elkészített csomagolt vagy hideg étel 
e) mikulás-csomag 
f) virág 
g) éttermi vendéglátás 
h) alkoholos termék és szeszes ital 
i) élelmiszer nyersanyag 
j) üzleti tárgyalással összefüggő éttermi- és szállás költségek 
k) rendezvényhez kapcsolódó utazás, szállás, szabadidős program költségei 
l) fellépők, zarándokok, prominens személyek részére szállás felajánlása  
m) üzleti ajándék:        -      fürdőbelépő, szállás (ellátással és szolgáltatással, ill. anélkül) 

- tombolaként, ill. nyereményként felajánlott szállás ill. ellátás és 
szolgáltatás 

- ajándékcsomag 
 

 



3.8. A reprezentációs kiadásokkal költség takarékosan kell gazdálkodni 
 

3.9. A reprezentációs kiadási keret felhasználása a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása keretében 
történhet a hatályos Gazdálkodási szabályzat (a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés, 
teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) szerint. 

 
3.10. A reprezentációs kiadásokról, valamint a reprezentációt terhelő adó- és járulékterhekről 

nyilvántartást kell vezetni és a könyvvitelben rögzíteni.  

 

 

4. Reprezentációs kiadások 
 

4.1. A reprezentációs kiadások fedezetét, valamint az ezekhez kapcsolódó adó- és járulékvonzatot az 
Önkormányzat és a Hivatal, illetve az intézmények éves költségvetési rendeletén belül a személyi 
juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok kiemelt előirányzata tartalmazza. 

4.2. A reprezentációs kiadások csak a kifizető, azaz a Hivatal vagy az Önkormányzat, illetve az 
intézmények nevére és címére kiállított számla ellenében számolhatók el (a felajánlott saját 
fürdőbelépők, szállás, ellátás, szolgáltatás kivételével, ugyanis azok feljegyzés alapján számolandók 
el)  

4.3. A reprezentációs kiadások finanszírozására – utólagos elszámolás mellett – előleg igényelhető. A 
kifizetett előleggel az előleget felvevő személy a Pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint 
köteles elszámolni. 
 
 
 

5. A reprezentáció utáni adó- és járulékfizetési kötelezettség 
 

5.1.  A reprezentáció és az üzleti ajándék juttatás, valamint az azt terhelendő adók, járulékok a Magyar 
Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő jelentéséről a munkaügyi ügyintéző 
gondoskodik. 

5.2.  A reprezentációs kiadásokról olyan nyilvántartást kell vezetni és a bizonylatokat oly módon kell 
kezelni, hogy azokból utólag is megállapíthatók legyenek az adókötelezettségek. 

5.3.  Az 5.2. pont szerinti nyilvántartásból egyértelműen kimutathatónak kell lennie, hogy 
reprezentációról, ajándékozásról, illetve reprezentációnak nem minősülő juttatásról van szó. Az 5.2. 
pont szerinti nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

a, a reprezentációs esemény vagy az ajándékozási alkalom megnevezését, 
b, az ajándék értékét. 
 
 
 

6. A szervezési és pénzügyi feladatok ellátása 
 

6.1.  A reprezentációs kiadásokkal kapcsolatos szervezési feladatokat elláthatja Hivatal vezetője, vagy 
az általa kijelölt munkatárs, a szervezési feladatok elláthatók külső vállalkozó megbízásával is.  

6.2. A pénzügyi feladatokat a Hivatal pénzügyi osztálya a jelen szabályzatban meghatározottak 
figyelembevételével köteles ellátni. A pénzügyi feladatok ellátása során ügyelni kell arra, hogy a 
reprezentációval, illetve az Szja tv. alapján nem reprezentációnak minősülő természetbeni 
juttatásokkal összefüggésben az egyes adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítése 
megtörténjen. 



 
7. Dolgozóknak adott csekély összegű ajándék 

 

Évente egyszer adható a dolgozóknak jeles alkalom kapcsán (pl. húsvét, karácsony, nőnap, nyugdíjazás 
stb.), a bruttó minimálbér 10 % -áig adható, adózása a reprezentációval megegyező, egyéb 
meghatározott juttatásnak minősül.  

 
 
 

8. Záró rendelkezések 
 
 

8.1.  A jelen szabályzatot a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
…………………….. számú határozattal elfogadta. 

8.2.  A szabályzat hatályba lépése: ……………………. 

 

Cserkeszőlő, 2022………………….. 

 

…………………..………….……..    ……….…………………………… 

                    Varga Attila      dr. Tóth Dániel 

                   polgármester             jegyző 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat    Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 

 

 

………………………….………………..                 ……….………………………..… 

                      Döme Péter Pál         Tóth Krisztina 

                     intézményvezető                   intézményvezető 

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ            PS ÁMK Cserkeszőlő  
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A szabályzat célja, hogy biztosítsa a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat tulajdonában álló, vagy általa 
üzemeltetett gépjárművek szabályszerű igénybevételét, az igénybevételek elszámolását és a 
költségtakarékos gazdálkodást. Az üzemeltetés során minden esetben biztosítani kell a vonatkozó 
jogszabályok betartását, azok alkalmazását, valamint az üzemanyag felhasználás és az annak alapjául 
szolgáló teljesítmények dokumentálását, bizonylatolását. 

A gépjárművek használatával kapcsolatos eljárásrend jogszabályi hátterét: 

- a számvitelről szóló 2000. évi C törvény, 
- 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.) 
- az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 
- a gépjárművek fogyasztási normáiról szóló 60/1992. (IV.2.) Korm.rend. 

 

I. Általános rendelkezések 

A szabályzat a használat rendjét az alábbi esetekre vonatkozóan szabályozza: 

1., Az önkormányzat tulajdonában, illetve használatában lévő gépjármű üzemeltetése, a 
magánhasználat kizárásával 

2. Magántulajdonban lévő személygépjármű az önkormányzat érdekében történő használata 
(kiküldetés) 

3. Saját személygépjárművel történő munkába járás 

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat tulajdonában, illetve 
üzemeltetésében lévő járművekre. 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a gépjárművek igénybe vevőire, használóira, valamint az 
üzemeltetésében résztvevő, azt irányító és ellenőrző személyekre. 

A szabályzat hatálya kiterjed: 

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
- Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 
- Petőfi Sándor Művelődési Központ Cserkeszőlő 
- Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal  

Az önkormányzat sofőrt nem alkalmaz, a hivatali gépjárműveket kizárólag a kijelölt személyek írásos 
engedéllyel vezethetik. 

 

II. Az önkormányzat tulajdonában, üzemeltetésében lévő 
gépjárművek 

 
 

1. Skoda Yeti   frsz: NGJ-313 

A tanyagondnoki szolgálat ill. a házi segítségnyújtás használatában van, tanyagondnoki és házi 
segítségnyújtási feladatok ellátása céljából. 

2. Skoda Yeti   frsz: NGJ-314 



 

 

A tanyagondnoki szolgálat ill. a házi segítségnyújtás használatában van, tanyagondnoki és házi 
segítségnyújtási feladatok ellátása céljából. 

3. Skoda Fabia    frsz: MGC-438 

Hivatali dolgozók, valamint Fürdő és Gyógyászati Központ vezetőségének használatában van, 
önkormányzati feladatellátás és fürdő hivatalos ügyeinek intézése céljából.  

4. Skoda Fabia Ambition  frsz: NVB-493 

Hivatali dolgozók, valamint Fürdő és Gyógyászati Központ vezetőségének használatában van, 
önkormányzati feladatellátás és fürdő hivatalos ügyeinek intézése céljából. 

5. Skoda Fabia Praktik  frsz: KNE-870 

A tanyagondnoki szolgálat ill. a házi segítségnyújtás használatában van, tanyagondnoki és házi 
segítségnyújtási feladatok ellátása céljából.  

6. Skoda Fabia Sedan  frsz: KBY-391 

Hivatali dolgozók használatában van, önkormányzati feladatellátás céljából.  

7. Ford Transit   frsz: LLW-118 

Az önkormányzati intézmények használatában van, önkormányzati és intézményenkénti 
feladatellátások céljából.  

8. Ford Transit Custom  frsz: SVL-770 

A tanyagondnoki szolgálat ill. a házi segítségnyújtás használatában van, tanyagondnoki és házi 
segítségnyújtási feladatok ellátása céljából.  

9. Peugeot Partner   frsz: IKA-148 

A Touring Hotel használatában van, ügyintézés céljából. 

10. VW Transporter  frsz: IHC-876 

A Fürdő és Gyógyászati Központ használatában van, ügyintézés céljából. 

11. EOSZ180E típusú autóbusz frsz: NGW-667 

Az önkormányzat használatában van, személyszállítási, valamint személyszállítási szolgáltatás ellátás 
céljából. 

 

 

III. A gépjárművek használatának részletes szabályai 
 

1. Az önkormányzat tulajdonában, illetve használatában lévő gépjármű üzemeltetése a 
magánhasználat kizárásával 

Cégautó adó fizetési kötelezettség elkerülése érdekében a gépjármű használat csak hivatalos célokra 
engedélyezett, annak figyelembevételével, hogy a gépjármű menetlevelei, egyéb úti okmányai, valamint 
a jármű tárolási helye bizonyíthatóan ne tegye lehetővé a magáncélú használatot. Az engedélyeket a 
polgármester adja ki, csak az engedéllyel rendelkező személyek vezethetik a gépjárműveket. 

 



 

 

1.1. A gépjárművek vezetői 

Az önkormányzat tulajdonában, üzemeltetésében lévő gépjárműveket az 1.számú mellékletben 
részletezett személyek vezethetik. Az 1.számú melléklet módosítása új munkavállaló érkezése vagy 
meglévő munkavállaló távozása, valamint munkaköri beosztások és feladatellátások változása esetén 
szükséges. A gépjárművek vezetői jogosultágát tartalmazó 1.számú melléklet módosítása és annak 
jóváhagyása a polgármester hatásköre, melyre a képviselő testület felhatalmazza.  

1.2. A gépjárművek tárolási helye 

A gépjárművet az igénybevételt követően, vagy használaton kívül, minden esetben az önkormányzat 
székhelyén, illetve az önkormányzat intézményeinek székhelyén garázsban vagy saját parkolóban kell 
tárolni (Polgármesteri Hivatal udvara, Fürdő és Gyógyászati Központ parkolója). A tárolási hely nem 
lehet a gépjárművet használó lakóházában vagy annak közelében. A munkavállaló a gépjárművet a 
munkaköri leírásában meghatározott napi feladatai ellátására használja. A gépjárművek napi 
igénybevételét a vidéki, vagy külföldi kiküldetés kivételével lehetőleg munkaidőben kell megoldani. 
Munkaidőn túl a gépjármű a Polgármesteri Hivatal udvarán található garázsban parkol. Amennyiben a 
munkavállaló, napi munkája munkaidőben nem fejeződik be, illetve korábban kezdődik, vagy 
másesetben, amikor a feladatellátás ésszerű, gazdaságos megszervezése indokolja, eseti jelleggel 
lehetősége van arra, hogy hazavigye a járművet a jegyző vagy a titkárságvezető értesítésével. Ebben az 
esetben a gépjárművet kerített udvaron belül kell tárolni, zárt ajtókkal.  

A tárolásra kijelölt hely meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a tárolóhely kellőképpen 
biztonságos legyen: a gépjárműlopás, rongálás, természeti károk ellen védve legyen. 

A gépjárművek biztonságos tárolásáról, a benne található tartozékok megőrzéséről a használónak kell 
gondoskodnia. A tárolásra vonatkozó szabályok elmulasztására visszavezethető károkért a gépjármű 
használója felel. 

Amennyiben a gépjármű használója nem tartózkodik a gépjárműben, akkor az indítókulcsot és a 
gépjárművel kapcsolatos okmányokat ki kell venni, autót le kell zárni és a riasztórendszert bekapcsolni. 

A gépjárművek pótkulcsainak, törzskönyveinek biztonságos őrzéséról a Polgármesteri Hivatal 
pénztárosi feladatait ellátó személy gondoskodik, melyek a forgalmi engedély másolatokkal együtt a 
páncélszekrényben vannak elhelyezve. A menetlevelek szintén a pénztárosnál találhatóak, mint szigorú 
számadású bizonylat. 

1.3. A gépjárművek használatának engedélyezése 

Az engedélyeket a polgármester adja ki, csak az engedéllyel rendelkező, önkormányzat, ill. 
intézményeinél dolgozó személyek vezethetik a gépjárműveket kizárólag az önkorm. ill. szervei 
érdekében történő feladatellátásra. 

A gépjárműveket csak azon személy vezetheti, aki: 

- rendelkezik az adott kategóriájú gépjármű vezetéséhez szükséges érvényes okmányokkal, 
- megfelel a KRESZ gépjárművezetővel szemben támasztott követelményeinek  

Az engedélyezés során figyelembe kell venni a következőket: 

- az elvégzendő feladat és a gépjármű rendeltetése egymással összhangban van-e 
- a feladat ellátása más eszközzel, más formában nem takarékosabb-e 
- a kiküldetés helye közforgalmú közlekedési eszközzel nem, vagy csak nehezen közelíthető meg 
- utazási költségek megtakarítása, időmegtakarítás 
- küldemény kézbesítése: ha más szervezet által előírt határidőn belül nem biztosítható  



 

 

A személygépjármű igénybevételének szándékát polgármesternél vagy az általa kijelölt személynél kell 
előre jelezni, ami az igényeket az általa indokoltnak látott sorrendben elégíti ki. 

1.4. A gépjármű használata 

A gépjármű a közúti forgalomban csak útnyilvántartással vagy menetlevéllel, vagy GPS 
nyomkövetővel, valamint érvényes forgalmi engedéllyel, a szükséges kötelező felelősségbiztosítás és 
lopásra is kiterjedő Casco biztosítás meglétét igazoló okmánnyal – külföldi igénybevétel esetén 
nemzetközi biztosítással) vehet részt. Ezek meglétéért a polgármester felelős. 

A használat az alábbi esetekre terjed ki: 

- ügyviteli feladatellátás 
- gazdálkodási feladatok ellátása 
- hatósági feladatok ellátása 
- pályázati feladatok 
- tájékoztatók, konferenciák, képzések, tárgyalások 
- védőnői tevékenység 
- tanyagondnoki szolgálat feladatai 
- házi segítségnyújtás feladatai 
- szociális étkeztetés feladatai 
- programszervezéssel kapcsolatos feladatok, személyszállítás, 

továbbá minden olyan egyéb önkormányzati feladatellátást segítő tevékenység ellátására. 

A gépjármű átadása az indítókulcs, a menetlevél, ill. útnyilvántartás és a forgalmi engedély átadásával 
történik. 

1.4.1. A hivatali gépjárművet vezetők kötelességei 

A gépjármű átvevőjének indulás előtt ellenőriznie kell a gépjárművet a tartozékok, a menetbiztonság, 
és a külső sérülések szempontjából, a rendellenességeket írásban rögzítenie kell. Hasonlóan kell eljárni 
akkor is, ha a vezető a gépjármű használata során bármilyen rendellenességet, szokatlan működést 
tapasztal. 

Köteles: - indulás előtt és érkezés után a menetlevelet eseményszerűen, naprakészen vezetni. 

  - KRESZ -t és vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani 

- saját (engedély) és az autó okmányait (forgalmi engedély, kötelező biztosítás 
igazolószelvény, kárbejelentő, menetlevél, szükség esetén szállítólevél) magánál 
tartani 

- a gépjárművet tisztán tartani és tisztíttatásáról gondoskodni 

- a gépjármű fogyasztását ellenőrizni 

- a használat során észlelt rendellenességekről az üzemeltetési felelőst tájékoztatni 

Tilos a gépjármű magáncélú használata és benne a munkavégzéssel nem összefüggő személyeket vagy 
tárgyakat szállítani. A használó az ezen kötelezettségek megsértéséből eredő vagy azzal összefüggésben 
keletkezett károkért teljes, de minimum 6 hónapos átlagkeresetének megfelelő mértékű kártérítési 
felelősséggel tartozik.  

A gépjármű használója tudomásul veszi, hogy a gépjármű vezetése során elkövetett közlekedési 
szabálysértés miatt kirótt bírságot neki kell megfizetnie. Tudomásul veszi továbbá, hogy a gépjárművel 
történő közlekedés során, illetve a gépjármű tárolása során bekövetkező személyes kárért személyét 



 

 

kártérítési kötelezettség terheli. A casco-biztosítással nem fedezett káresemény, vagy kizáró ok 
fennállása estén (pl. ittas vezetés, gépjárműben hagyott forgalmi engedély, indítókulcs) a gépjármű 
használója a teljes kárt megfizetni köteles. A gépjármú vezetője továbbá köteles megtéríteni a neki 
felróható magatartásból adódó károk azon részét, melyet a casco-biztosítás nem fedez, ez tipikusan a 
casco biztosítással rendezhető káresemények úgynevezett „casco önrésze”. 

A gépjárművek külföldi igénybevétele esetén a belföldi igénybevételi szabályok a következőkkel 
egészülnek ki: 

- utazás teljes időtartamára érvényes személy-és poggyászbiztosítás 

- a gépjármű műszaki meghibásodás esetén maximum 500 Euro ősszeghatárig, számla ellenében 
javíttatható. 

 - az adott országban érvényes közlekedésrendészeti szabályok megsértésének jogi és anyagi 
következményei a gépjármű használóját terhelik. 

- anyagi kárral és/vagy személyi sérüléssel járó baleset esetén a helyileg illetékes rendőrhatóságot 
értesíteni kell és egyidejűleg ajánlott az adott országban működő magyar külképviselettől is segítséget 
kérni. 

A gépjármű lopást, feltörést, külső rongálást, egyéb nem közlekedési balesetből adódó idegen 
károkozást először a területileg illetékes rendőrkapitányságon kell haladéktalanul bejelenteni. 

Ha a használat során személyi sérülés történt, illetve nem történt, de a baleset következtében anyagi kár 
keletkezett, és a baleset bekövetkezéséért a felelősséget nem sikerült tisztázni. 

A gépjármű eltulajdonításról a gépjármű használójának az illetékes rendőrségen jegyzőkönyvet kell 
felvetetnie, és az eltulajdonítást a biztosítónál legkésőbb 24 órán belül be kell jelenteni. 

A balesetről minden esetben ki kell tölteni a baleseti bejelentőlapot. A hivatali gépjárművekkel 
kapcsolatos eseményeket, károkat, károkozásokat fel kell tüntetni a menetlevélen, továbbá jelentést kell 
készíteni a jegyző részére, aki intézkedéseket tesz a baleset, káresemény kivizsgálására, esetleges 
fegyelmi és kártérítési felelősség megállapítására. 

Amennyiben a gépjármű üzemképtelenné válik, a vontatásról, beszállításról a legrövidebb időn belül 
gondoskodni kell.  

 

IV. A gépjárművek üzemanyaggal és egyéb anyaggal való elszámolása, 
a költségek elszámolása és a menetokmányok vezetése 
 

1. Üzemanyag vásárlása és elszámolása 

A gépjárműhöz vásárolt üzemanyagot és kenőanyagot készpénzzel vagy üzemanyag kártyával történik 
Önkormányzatunknál. 

1.1. Üzemanyag vásárlása készpénzzel  

Az üzemanyag vásárlására elszámolási kötelezettséggel előleg adható. A gépjármű üzemanyag, 
kenőanyag felhasználásának dokumentálása és annak elszámolása a vásárláskor az intézmény nevére 
kiállított ÁFA-s számla alapján történik. A számlára fel kell vezetni a gépjármű forgalmi rendszámát. 

Amennyiben az üzemanyag vásárlás külföldön történik, úgy az adott ország devizanemének megfelelő 
számla alapján számolható el az üzemanyag. Ezen számlák forint értékét, az MNB által közzétett adott 



 

 

napi devizaárfolyam figyelembevételével kell megállapítani. A vásárlást intéző személy köteles 
gondoskodni a számla pénztárba történő eljuttatásáról, ahol a számla ellenértékét kifizetik. 

1.2.  Üzemanyag vásárlás üzemanyagkártyával 

Az önkormányzatnál az üzemanyagvásárlás főként üzemanyagkártyával történik. Az üzemanyagellátást 
az erre feljogosított MOL töltőállomásokon kell végezni. Minden gépjárműhöz tartozik 1+1 
üzemanyagkártya, melyek együttes értéke 1.000.000,- Ft., ez a keret havonta töltődik. A gépjárművekbe 
csak a gyártó által előírt üzemanyag, kenőanyag tölthető.  Üzemanyag vásárlása esetén a töltőállomás 
által kiállított üzemanyag értékesítési bizonylatot a gépjárművezető aláírja és a könyvelés, vagy a 
pénztár felé átadja. A MOL Nyrt. havonta utólagosan számlát állít ki az adott időszak vásárlásairól. 

Az üzemanyagkártya minden esetben a gépjármű forgalmi rendszámára szól. a kártya pin kódját 
tartalmazó borítékot a pénztár páncélszekrényében kell tárolni. Üzemanyag kártya alapvetően csak a 
gépjárműre meghatározott minőségű üzemanyag, kenőanyag vásárlására, autómosás igénybevételére, 
valamint egyéb autóápolási termékek beszerzésére használható. Az üzemanyag kártya más célra történt 
felhasználásából történő károkozásért, a kártya esetleges elvesztéséért a használó felel. 

2. A gépjárművek javítása, tisztítása 

A gépjárművek időszaki átvizsgálásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával kapcsolatos ügyintézését 
az üzemeltetési felelős végzi. A gépjárművek tisztaságának biztosítása a gépjármű használó feladata és 
szükség esetén gondoskodik a külső és belső tisztításról, illetve jelzi külső és belső tisztíttatás 
vállalkozóval történő elvégeztetésének a szükségességét az üzemeltetési felelősnek amennyiben a 
tisztítás helyileg nem megoldható. 

3. Vezetendő menetokmányok 

A gépjármű igénybevétele során az igénybevétel jogszerűségének, valamint az üzemanyag felhasználás 
elszámolásának igazolására a megtett útról menetlevelet kell vezetni. A menetlevél szigorú számadású 
nyomtatvány, a pénztáros adja ki. Egy napra érvényesíthető A menetlevél tömböt a gépjárművezetőnek 
más részére átadni nem szabad. Sorszám szerint kell felhasználni és irattározni, a Számviteli törvény 
vonatkozó rendelkezése szerint kell megőrizni. 

A kitöltött menetleveleket – az üzemanyag fogyasztás és a futás teljesítményről szólókimutatással együtt 
– havonta a tárgyhónapot követő nap 5. napjáig köteles a használó a pénztáros részére leadni. 

A gépjárművezető köteles:  

o a menetlevelet az út folyamán magánál tartani, 
o előírásoknak megfelelően vezetni, 
o a menetlevelet az út befejezésekor aláírva, az arra kijelölt személynek átadni. 

 
A menetlevének tartalmaznia kell: 

o a vezető nevét 
o a gépjármű forgalmi rendszámát 
o menetlevél számát 
o induló km óra állást 
o indulás dátumát 
o érkezési km óra állást 
o érkezés dátumát 
o utazás célját 
o utasok nevét 
o tankolás időpontjában a km óra állást 

 



 

 

4. A gépjárművek költség elszámolása 

A hivatali gépjárművek üzemanyag felhasználás ellenértékének meghatározása a havi számlaértesítőn 
rendszámonként feltüntetett üzemanyag-érték alapján történik. 

A hivatali gépjárművek üzemanyag és futásteljesítményének a nyilvántartására az 5. számú melléklet 
szerinti havi összesítő elszámolásokat – gépjárművenként – kell vezetni, melyeket tárgyhónapot követő 
10. napig le kell zárni.  

 

 

V. Az üzemeltetési felelős 
 

A hivatali gépjárműveket üzemeltetési felelősként a Községgazdálkodás vezetője – akadályoztatása 
esetén a műszaki ügyintéző - felügyeli. 

Az üzemeltetési felelős felel: 

- a hivatali gépjárművek jogszabályoknak megfelelő és rendeltetésszerű felszereltségéért, 
- az üzem- és közlekedésbiztonsági, valamint a munka és környezetvédelmi feltételek meglétéért, 
- a gépjárművek megfelelő műszaki állapotát, üzemképességét biztosító fenntartási feladatok 

időben való elvégzéséért 
- a gépjármű vezetéséhez előírt menetokmányok (forgalmi engedély, biztosítási dokumentumok, 

üzemanyag kártya) meglétéért, külföldi utak esetén szükséges külföldi biztosítás ügyeinek 
intézését 

- mindazon feladatok határidőben történő, hiánytalan és hatékony teljesítéséért.  

Jogosult és köteles évente a gépjárművek előírásszerű használatát, műszaki- és esztétikai állapotát, a 
menetlevelek és az üzemanyag fogyasztásáról és a futásteljesítményről szóló kimutatás szabályszerű 
vezetését, tárolását, valamint az üzemanyag felhasználásának elszámolásait ellenőrizni, jogosult az 
elszámolásokat aláírásával igazolni. 

 
 

VI. Saját tulajdonú gépjármű igénybevétele 
 

1. Saját tulajdonú gépjármű hivatali célra történő igénybevételét a jegyző, illetve a polgármester 
engedélyezheti.  

Saját tulajdonú gépjárművet hivatalos célra csak az önkormányzat illetve intézményei által 
foglalkoztatott személy használhat, amennyiben azt gazdaságossági, hatékonysági, vagy más 
körülmények indokolják és hivatali gépjármű nem áll rendelkezésre.  

Az engedélyezés szempontjai: 

- saját gépjárművel történő utazás olcsóbb, mint a menetrendszerinti közlekedési eszköz 
- a saját gépjárművel használatával járó többletköltség időmegtakarítással jár 
- az adott feladat teljesítése más módon nem oldható meg 

Saját tulajdonú gépjárműnek minősül a munkavállaló, továbbá a PTK -ban közeli hozzátartozóként 
megjelölt személy, melynek tulajdonjogát Szja Tv. 3. mell. IV. fejezet 9. § értelmében a Közlekedési 



 

 

Igazgatási Hatóság által kiadott törzskönyv, illetve ezen hatóság által kiadott igazolással köteles 
igazolni. 

A munkavállaló az engedély birtokában kötelezi magát arra, hogy az általa hivatali célra használt 
gépjárművet a szükséges és érvényes hatósági engedélyekkel és megfelelő műszaki állapotban 
működteti, valamint rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel. 

A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használata estén a 
gépjárműben és a saját vagyontárgyaiban keletkezett károkért az Önkormányzatot semmiféle felelősség 
és kártérítési kötelezettség nem terheli. Amennyibe saját gépjárműben tárolt hivatali vagyontárgy (pl. 
laptop, műszer) sérülése vagy elvesztése következik be, a munkavállalót kártérítési kötelezettség terheli. 

Saját tulajdonú gépjármű hivatali célra történő igénybevételéért a gépjármű tulajdonosát a mindenkor 
érvényes jogszabályok szerinti költségtérítés illeti meg. Az elszámolás kiküldetési rendelvény alapján 
történik utólagos elszámolással. A költségtérítés a norma szerinti üzemanyag költség és a 15,- Ft/km 
általános személygépjármű normaköltség összege. Norma szerinti üzemanyag költség: a kiküldetési 
rendelvényben meghatározott távolságra, a 60/1992 (IV.1) Korm.rend.-ben meghatározott fogyasztási 
norma szerint, érvényes NAV üzemanyagáron számolt összeg.    

2. Saját személygépjárművel történő munkába járás 

Engedélyezése az intézményvezetők hatásköre. Önkormányzatunknál havi elszámolás alapján történik 
utólagosan, 15,-Ft /km térítéssel, mely leigazolás után havi számfejtéssel utalással, illetve 
házipénztárból kerül kifizetésre.   

VII. Taxi igénybevétele 

Taxi igénybevétele csak szolgálati feladat ellátásával összefüggésben történhet, használata az 
intézményvezetők engedélyéhez kötött. 

VIII. Záró rendelkezések 

A szabályzat rendelkezését 2022………... napjától kell alkalmazni, ezzel hatályát veszti a korábbi 
szabályozás. 

 

 

Cserkeszőlő, 2022………….. 

 

 

………………………………….    ………………………………….. 

polgármester               jegyző 

 

 

…………………………………    ………………………………….. 

         intézményvezető                  intézményvezető 

    PS ÁMK Cserkeszőlő     Fürdő és Gyógyászati Központ 
                       Cserkeszőlő  



 

 

  

1. számú melléklet 

Gépjármű üzemeltetési szabályzat 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

 

Gépjárművek vezetői táblázat: 

Forgalmi rendszám, gépjármű megnevezése Gépjármű vezetői 
  
NGJ-313 Skoda Yeti  
  
  
NGJ-314 Skoda Yeti  
  
  
MGC-438 Skoda Fabia  
  
  
MGC-438 Skoda Fabia  
  
  
MGC-438 Skoda Fabia Ambition  
  
  
KNE-870 Skoda Fabia Praktik  
  
  
KBY-391 Skoda Fabia Sedan  
  
  
LLW-118 Ford Transit  
  
  
SVL-770 Ford Transit Custom  
  
  
IKA-148 Peugeot Partner  
  
  
IHC-876 VW Transporter  
  
  
NGW-667 EOSZ180E típusú autóbusz  
  
  

 



22. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.04.06. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.03.23. 

 
Készítette:   
Varga Éva gazdaságvezető helyettes 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

   

A 
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 

Iratkezelési Szabályzata 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Készítette: dr. Tóth Dániel jegyző 

 
 



2 
 

 
 
 
 
                                                 A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 
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 Expediálás és az iratok továbbítása 20. o. 
 

V. FEJEZET IRATTÁROZÁS 21. o. 
 Irattárba helyezés, irattár 21. o.  
 Átmeneti és központi irattár 22. o. 
 Selejtezés, megsemmisítés 23. o. 
 Levéltárba adás 24. o. 
 

VI. FEJEZET INTÉZKEDÉSEK, A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 FELADATKÖRÉNEK MEGVÁLTOZÁSA, HIVATAL-VAGY 
 MUNKAKÖR ÁTADÁS ESETÉN 25. o. 
 

VII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 25. o. 
1. számú melléklet A küldemények átvételére jogosult személyek 26. o. 
2. számú melléklet A küldemények felbontására jogosult személyek 27. o. 
3. számú melléklet A küldemények szignálására jogosult személyek 28. o. 
4. számú melléklet A jegyző tartós távolléte esetében az iratkezelés felügyeletét ellátó 

  személy 29. o. 
5. számú melléklet Az iratselejtezési bizottság tagjai 30. o. 
6. számú melléklet Iratselejtezési jegyzőkönyv 31. o. 
7. számú melléklet Irattári terv 32. o. 
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I. Fejezet  

 
AZ IRATKEZELÉS SORÁN HASZNÁLT ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 
ÁNYK űrlap benyújtás támogatás szolgáltatás: a szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 
kormányrendelet szerinti szolgáltatás; 
Átadás: irat, ügyirat vagy irategyüttes kezelési jogosultságának dokumentált átruházása; 
Átmeneti irattár: a polgármesteri hivatal által az iktatóhelyhez kapcsolódóan kialakított 
olyan irattár, amelyben az irattári anyag meghatározott időtartamú átmeneti, selejtezés vagy 
központi irattárba adás előtti őrzése történik; 
Biztonságos kézbesítési szolgáltatás: a szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 
kormányrendelet szerinti szabályozott biztonságos kézbesítési szolgáltatás; 
Csatolás: iratok, ügyiratok átmeneti jellegű összekapcsolása; 
Elektronikus archiválás: elektronikus iktatókönyvek és adatállományaik, valamint 
elektronikus dokumentumok hosszú távú biztonságos és olvashatóságát biztosító megőrzése 
elektronikus adathordozón; 
Elektronikus érkeztető nyilvántartás: elektronikus iratkezelés esetén az iratkezelési szoftver 
azon szolgáltatás-együttese, amely az érkeztetési információk rögzítését, megőrzését és 
visszakereshetőségét biztosítja; 
Elektronikus iktatókönyv: elektronikus iratkezelés esetén az iratkezelési szoftver azon 
szolgáltatás-együttese, amely az iktatási információk rögzítését, végleges megőrzését és 
visszakereshetőségét biztosítja; 
Elektronikus irattár: a polgármesteri hivatal által használt iratkezelési szoftver - ideértve az 
erre vonatkozó elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás útján történő biztosítást is - azon 
része, vagy olyan adatbázis, amelyben az elektronikusan tárolt irattári anyag meghatározott 
időtartamú elektronikus őrzése történik; 
Elektronikus tájékoztatás: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szerint előírt elektronikus közzétételi kötelezettség; 
Elektronikus ügyintézés: a 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, továbbá a 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az 
elektronikus ügyintézés részletszabályairól szerinti elektronikus ügyintézés; 
Elektronikus űrlap: minden olyan elektronikus formában adatszolgáltatásra szolgáló felület, 
amelynél a megadandó adatok formája és tartalmi köre előre rögzített, és a kitöltést követően a 
megadott tartalommal elektronikus dokumentum jön létre; 
Elektronikus visszaigazolás: olyan - kiadmánynak nem minősülő - elektronikus 
dokumentum, amely az elektronikus úton érkezett irat átvételéről és az érkeztetés 
azonosítójáról, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyéb adatokról is értesíti 
annak küldőjét; 
Előadói ív: az üggyel, a szignálással, a kiadmányozással, az ügyintézéssel és az iratkezeléssel 
kapcsolatos információkat hordozó, az ügyirat elválaszthatatlan részét képező, illetve azzal 
közös adatbázisban kezelt iratkezelési segédeszköz; 
Előzményezés: az iratkezelési alapfolyamat azon művelete, amely során megállapításra kerül, 
hogy az új irat egy már meglévő ügyirattal kapcsolatban áll-e vagy sem, vagy az új iratot új 
ügy első irataként kell-e nyilvántartásba venni; 
Expediálás: az irat kézbesítésének előkészítése, ügyintézői vagy vezetői utasítás alapján a 
küldemény címzettjének (címzettjeinek), adathordozójának, fajtájának, a kézbesítés és küldés 
módjának és időpontjának meghatározása, a küldemény küldési mód szerinti összeállítása; 
Érkeztetés: a beérkezett küldemény érkeztetési azonosítóval, valamint beérkezési dátummal 
történő ellátása és nyilvántartásba vétele; 
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Eseménynapló: olyan speciális adatok strukturált összessége, amely a számítógépen történő 
alkalmazással, biztonsággal, telepítéssel vagy rendszerrel kapcsolatos minden eseményt 
rögzít; 
Hiteles elektronikus másolat: valamely nem elektronikus dokumentumról e rendelet 
szabályai szerint készült, azzal képileg vagy tartalmilag egyező, joghatás kiváltására alkalmas 
elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes; 
Iktatás: az irat iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele az irat beérkezésével vagy az 
érkeztetéssel egy időben vagy az érkeztetést, keletkezést követően; 
Iktatószám: olyan egyedi azonosító, amellyel a polgármesteri hivatal látja el az iktatandó 
iratot; 
Iratkezelési szoftver: az iratkezelési alapfolyamatot támogató olyan informatikai alkalmazás, 
amely alapfunkcióját tekintve az e rendeletben foglalt iratkezelési műveleteket vagy azok egy 
részének végrehajtását támogatja, függetlenül attól, hogy ezek mellett egyéb funkciókat is 
ellát; 
Irat: valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá 
érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenhet 
papíron, mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más adathordozón; tartalma 
lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép, mozgókép vagy bármely más formában lévő 
információ vagy ezek kombinációja; 
Iratkölcsönzés: a papír alapú ügyirat visszahozatali kötelezettség melletti kiadása az átmeneti 
vagy a központi irattárból, elektronikus irattár alkalmazása esetén az elektronikusan tárolt 
irathoz történő hozzáférés biztosítása; 
Irattár: az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzése, valamint kezelésének biztosítása 
céljából létrehozott és működtetett fizikai, illetve elektronikus tárolóhely; 
Iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és a selejtezhetőség 
szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos 
megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen magába 
foglaló tevékenység; 
Iratkezelő: iratkezelési feladatokat végző személy; 
Irattárba helyezés: az irattári tételszámmal ellátott ügyirat átmeneti vagy központi irattárban 
történő dokumentált elhelyezése - elektronikus irattár esetén archiválása -, illetve kezelési 
jogának átadása az irattárnak az ügyintézés befejezését követő időre; 
Irattári terv: a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő 
válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi 
csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és 
hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésében sorolja fel, s meghatározza a 
kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, 
továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét 
Irattári tétel: a polgármesteri hivatal ügykörének és szervezetének megfelelően kialakított 
legkisebb - egyéni irattári őrzési idővel rendelkező - irattári egység, amelybe több egyedi ügy 
iratai tartozhatnak; 
Irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott, címmel ellátott tárgyi 
csoportba és iratfajtába sorolását, selejtezhetőség szerinti csoportosítását meghatározó, az 
irattári tervben elfoglalt helyüknek megfelelő azonosító; 
Kezdőirat: az ügyben keletkezett első irat, az ügy indító irata; 
Kezelési feljegyzések: az ügyirat vagy az egyes irat kezelésével kapcsolatos, ügykezelőnek 
szóló vezetői vagy ügyintézői utasítások; 
Kézbesítés: a küldeménynek kézbesítő szervezet, személy, adatátviteli eszköz útján történő 
eljuttatása a címzetthez; 
Kézbesítési szolgáltatás: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az 
állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti kézbesítési 
szolgáltatás; 
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Központi irattár: a polgármesteri hivatal irattári anyagának selejtezés vagy levéltárba adás 
előtti, valamint a maradandó értékű nem selejtezhető és levéltárba nem adott iratok, továbbá a 
nem selejtezhető és levéltárba átadásra nem kerülő iratok őrzésére szolgáló irattár, ideértve az 
erre vonatkozó elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás útján történő biztosítást is; 
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; 
Levéltárba adás: a lejárt irattári őrzési idejű, maradandó értékű iratok teljes és lezárt 
évfolyamainak átadása az illetékes közlevéltárnak; 
Másodlat: az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első példánnyal azonos módon 
hitelesítettek; 
Másolat: az eredeti iratról szöveg-azonos és alakhű formában, utólag készült egyszerű (nem 
hitelesített) vagy hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) irat; 
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; 
Melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan 
attól; 
Naplózás: az iratkezelési szoftverben és az általa kezelt adatállományokban bekövetkezett 
események meghatározott körének regisztrálása; 
Önkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását 
támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást (Application 
Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus információs rendszer; 
Papír alapú érkeztető könyv: hitelesített iratkezelési segédeszköz, amelyben a 
küldeményeknek a polgármesteri hivatalhoz történő beérkezésének a nyilvántartásba vétele az 
üzemzavar idején megtörténik; 
Papír alapú iktatókönyv: olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési segédeszköz, 
amelyben az iratok iktatása az üzemzavar idején történik; 
Savmentes doboz: lignint, savas adalékanyagot és színezéket nem tartalmazó, papírból 
készített tárolóeszköz; 
Selejtezés: a lejárt megőrzési határidejű iratok vagy e rendelet alapján selejtezési eljárás alá 
vonható iratok kiemelése az irattári anyagból és megsemmisítésre történő előkészítése; 
Szerelés: ügyiratok végleges jellegű összekapcsolása, amelynek következtében az 
összekapcsolt ügyiratok a továbbiakban kizárólag együtt kezelhetőek; 
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; 
Ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása: a szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 
kormányrendelet szerinti nyilvántartás; 
Ügyintéző: az ügy intézésére kijelölt személy, az ügy előadója, aki az ügyet döntésre 
előkészíti; 
Ügyirat: egy ügyben keletkezett valamennyi irat; 
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Ügykör: a polgármesteri hivatal vagy valamely, a polgármesteri hivatallal munkaviszonyban 
álló személy feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek meghatározott csoportja; 
Vegyes ügyirat: papír alapú és elektronikus iratokat egyaránt tartalmazó ügyirat. 
 

II. Fejezet  
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A Polgármesteri Hivatal egyedi iratkezelési szabályzata (a továbbiakban: Iratkezelési 
Szabályzat) 

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény,  

- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 
évi CCXXII. törvény, 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló, többször 
módosított 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, 

- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, 
- a 39/2017.(V.30.). számú önkormányzati rendelet (Szervezeti és Működési Szabályzat) 

rendelkezéseinek figyelembevételével, 
- MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal egyetértésével készült. 
 

Az Iratkezelési Szabályzat hatálya 
 

1. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatalnál keletkező, oda 
érkező, illetve onnan kimenő valamennyi iratra, az ügyvitel valamennyi területére és 
résztvevőjére. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya kiterjed a Cserkeszőlő Községi 
Önkormányzat testületeire és bizottságaira, az e testületek által keletkeztetett iratokra. 

 
Az Iratkezelési Szabályzat rendelkezéseit a minősített iratokra és azok kezelési rendjére 
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben és a Nemzeti Biztonsági 
Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 
90/2010. (III.26.) Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 
 

Az iratkezelés szabályozása 
 
2. Az Iratkezelési Szabályzat a köziratok biztonságos őrzésének módját, rendszerezését, 

nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba történő 
átadását szabályozza. 

 
Az iratkezelési szabályzatban az iratkezelés minden fázisára meg kell határozni azokat 
az előírásokat, amelyek biztosítják a papíralapú és az elektronikus ügyiratok egységének 
megőrzését, kezelhetőségét, használhatóságát és megakadályozzák az illetéktelen 
hozzáférést. 

 
3. Jelen Iratkezelési Szabályzat kötelező mellékletét képezi az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról rendelkező 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
mellékletében kiadott irattári terv.  

 
 

Az iratkezelés szervezete 
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4. A Polgármesteri Hivatal a Szervezeti és Működési Szabályzatában és az egyes 

munkaköri leírásokban határozza meg az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, 
valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és 
kijelöli az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt. 

 
5. A Polgármesteri Hivatal az iratkezelést központi iratkezelési szervezettel látja el. 
 
6. Az iratkezelés szervezetét, az iratok nyilvántartásának módját, rendszerét, az egyes 

ügyviteli területek kezelését megváltoztatni, módosítani csak a naptári év kezdetén 
MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal egyetértésével lehet. 

 
Az iratkezelés felügyelete 

 
7. Az egységes és szabályszerű iratkezelési gyakorlat általános felügyeletét a 

Polgármesteri Hivatal jegyzője látja el. 
 
8. A jegyző közvetlenül felelős az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a 

szervezeti, működési és ügyrendi szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és 
eljárások, valamint az irattári tervek és iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, 
az iratok jogszerű, szakszerű, és biztonságos megőrzésére, kezelésére alkalmas irattár 
kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges tárgyi, technikai 
és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért.  

 
9. A jegyző az iratkezelés felügyeletével megbízott vezetőként gondoskodik: 
- az elektronikus ügyintézés végrehajtásához szükséges részletszabályok 

meghatározásáról, 
- az elektronikus ügyintézés megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról, 
- az iratkezelési szabályzat elkészítéséről, évenkénti felülvizsgálatáról, szükség szerinti 

módosításáról, az illetékes közlevéltár egyetértésének beszerzéséről, 
- az iratkezelésben résztvevők feladatainak meghatározásáról, az iratkezelési szabályzat 

végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a szabálytalanságok 
megszüntetéséről,  

- az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és 
továbbképzéséről. 

- a szabályzatban foglaltak végrehajtásának ellenőrzéséért, 
- az iratkezelési segédeszközök, iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai 

programok, adathordozók stb. biztosításáért, 
- az elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogosultságainak, az egyedi 

azonosítóknak, a helyettesítési jogoknak, a külső és a belső név- és címtáraknak 
naprakészen tartásáért. 

- az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas elektronikus iktatási  
 rendszer kialakításáért. 
 
 

A jogosultságok kezelésének szabályai 
 
10.  Az iratkezelő szoftverhez való hozzáférési jogosultságokat névre szólóan kell 

dokumentálni. A dokumentumok tárolása és kezelése az informatikus ügyintéző 
feladata.  
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11. Azon természetes személyekről, akik részére a Hivatal elektronikus aláírást biztosít, 
valamint a Hivatal által használt aláírás bélyegzőkről a hivatal pénztáros munkakörben 
foglalkoztatott köztisztviselője nyilvántartást köteles vezetni. 
 

12. A jogosultsági beállítást igazoló dokumentumot az iratkezelő szoftver alkalmazásával 
iktatni kell. 

 
III. FEJEZET 

 
AZ IRATOK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 
Az iratok rendszerezése 

 
13. A Polgármesteri Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének 

áttekinthetősége érdekében az azonos ügyre – egy adott (egyedi) tárgyra – vonatkozó 
iratokat egy irategységként, ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek 
egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak 
(ügydarabnak) minősülnek. 

 
14. A papíralapú ügyirat fizikai együttkezelése az előadói ívben történik. Az előadói ívben a 

kezdőirat a legalsó, a legnagyobb alszámú irat a legfelső. 
 
15. Az elektronikus ügyirathoz tartozó ügyiratdarabok nyilvántartását ügyirattérkép 

segítségével az elektronikus rendszer biztosítja. 
 
16. Az ügyiratokat, és a nem iktatással nyilvántartott egyéb irategyütteseket, valamint az 

önkormányzat irattári anyagába tartozó egyéb iratokat – még irattárba helyezésük előtt – 
az irattári terv alapján kell az irattári tételekbe sorolni, és irattári tételszámmal ellátni. 

 
17. Az ügyvitelhez már nem szükséges, irattározási utasítással ellátott ügyiratokat az 

irattárban, az irattári tételszám szerinti rendszerben kell elhelyezni.  
 

Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása 
 
18. A Polgármesteri Hivatalhoz érkező, ott keletkező, illetve az onnan kimenő iratokat az 

azonosításhoz szükséges, és az ügy intézésére vonatkozó legfontosabb adatok 
rögzítésével, az e célra rendszeresített iratkezelő szoftverrel vezérelt adatbázisban kell 
nyilvántartani.  

 
19. Az iratkezelési szabályzatban meghatározottak kivételével az iratokat iktatással kell 

nyilvántartásba venni. Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy mind az elektronikus 
iktató adatbázist, mind az abból kinyerhető papíralapú iktatókönyvet az ügyintézés 
hiteles dokumentumaként lehessen használni. 

 
20. Az iratforgalom keretében az iratok átadását-átvételét minden esetben úgy kell végezni, 

hogy egyértelműen bizonyítható legyen az átadó, átvevő személye, az átadás időpontja 
és módja. 

 
21. Az iratok nyilvántartásba vételével, iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával 

biztosítani kell, hogy az ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja 
pontosan követhető és ellenőrizhető, az iratok holléte pedig naprakészen megállapítható 
legyen. 
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Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme 
 
22. Az iktatásnak külön helyiséget kell kijelölni, illetőleg a helyiséget úgy kell kialakítani, 

hogy az iratok tárolása az egyéb tevékenységtől (átadás-átvétel stb.) elkülönítetten 
történjen. 

 
23. A Polgármesteri Hivatal irattári anyaga használható belső ügyviteli célból és külső 

szerv, vagy személy megkeresésére. A használat módjai: betekintés, kölcsönzés, másolat 
készítése. 

 
24. A helyi önkormányzat dolgozói csak azokhoz az iratokhoz, illetőleg adatokhoz 

férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához szükségük van, vagy amelyre az 
illetékes vezető felhatalmazást ad. A hozzáférési jogosultságról naprakész nyilvántartást 
kell vezetni.  

 
25. Az ügyintézők és ügykezelők fegyelmi felelősséggel tartoznak a rájuk bízott iratokért és 

azok adattartalmáért egyaránt. 
 
26. Az ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintést és a 

másolatkészítést úgy kell biztosítani, hogy azzal mások személyiségi jogai ne 
sérüljenek.  

 
27. A papíralapú dokumentumról történő elektronikus másolatkészítés során a 

másolatkészítő biztosítja a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat képi vagy 
tartalmi megfelelését, és azt, hogy minden az aláírás elhelyezését követően az 
elektronikus másolaton tett módosítás érzékelhető legyen. 

 
28. A betekintéseket, kölcsönzéseket, másolatok készítését utólagosan is ellenőrizhető 

módon, papíralapon és az elektronikus iratkezelő rendszerben egyaránt dokumentálni 
kell.  

 
29. Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi, a hozzáférést korlátozó, kezelési 

utasítások alkalmazhatók: 
- „Saját kezű felbontásra!”, 
- „Más szervnek nem adható át!”, 
- „Nem másolható!”, 
- „Kivonat nem készíthető!”, 
- „Elolvasás után visszaküldendő!”, 
- „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével), 
- valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás. 
 
A kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű adatok megismerését. 
 
30. Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott gépi adathordozókkal kapcsolatban 

minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről. 
 
31. Az elektronikus dokumentumokat oly módon kell megőrizni, amely kizárja az utólagos 

módosítás lehetőségét, a megőrzési kötelezettség lejártáig folyamatosan biztosítja a 
jogosultak részére a hozzáférést, a dokumentum létrehozójának és archiválójának 
egyértelmű azonosíthatóságát, valamint az elektronikus dokumentumok 
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értelmezhetőségét (olvashatóságát). Az elektronikus dokumentumokat védeni kell a 
jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen. 

 
32. Az iratkezelő szoftver elemeiről (alkalmazások, adatok, operációs rendszer és 

környezetük) olyan mentési renddel és biztonsági mentésekkel kell rendelkezni, 
amelyek biztosítják azok helyreállítását. 

 
33. Az elektronikus iktatórendszer minden felhasználójának személy szerint azonosítottnak 

kell lennie. Az azonosított hozzáférést és a hozzáférési jogosultság változtatását 
naplózni kell. 

 
34. Gondoskodni kell az iratkezelési rendszer valamennyi eseményének naplózásáról. 

 
 

 
Ügyiratok iktatási szabályai az elektronikus iktatórendszer üzemzavara esetén 

 
35. Papíralapú iktatókönyvet (a továbbiakban: iktatókönyv) kell felfektetni, arra az esetre, 

ha bármely oknál fogva az iratkezelők számára az iktatórendszerhez való hozzáférés 
több órán keresztül akadályba ütközik. 

 
36. A „sürgős”, „azonnal”, „soron kívül” jelöléssel ellátott – mind a bejövő, mind a kimenő 

és belső iratforgalom esetében – iratokat, az adott évben 1-től kezdődő iktatószámmal 
erre a célra, a hitelesítés szabályai szerint megnyitott, ÜZ egyedi azonosítási jellel 
ellátott papíralapú iktatókönyvbe kell iktatni, ha az üzemzavar a 4 órát meghaladja, 
továbbá a megkülönböztetett jelölés nélküli iratokat is, ha az iktatás akadályoztatása 
meghaladja a 24 órát. 

 
37. Az előző pont szerint nyilvántartásba vett iratokon az iktatószám feltüntetésénél „ÜZ” 

egyedi azonosítási jelölést kell alkalmazni. (pl: 233-1/2008/ÜZ). Az „ÜZ” egyedi 
azonosító jelöléssel ellátott papíralapú iktatókönyvek beszerzéséről és nyilvántartásáról, 
valamint az ÜZ iktatókönyvek, egyéb azonosítók nyilvántartásáról az iratkezelés 
felügyeletét ellátó vezető intézkedik, azok hitelesítésére, vezetésére az iratkezelési 
segédletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 
38. Az iktatás során, amennyiben ismert az iktatórendszerben használt iktatószám, akkor azt 

minden esetben fel kell tüntetni a papíralapú iktatókönyv ’Megjegyzés’ rovatában. 
 
39. Az üzemzavar megszűnését követően minden ügyiratot, az önkormányzati 

iktatórendszerbe át kell iktatni. Az átvezetés tényét a két nyilvántartásban a kölcsönösen 
hivatkozott iktatószámokkal jelezni kell. 

 
40. Az üzemzavar esetén használt iktatókönyvben az év végén az iktatásra felhasznált utolsó 

számot követő aláhúzással kell a zárást elvégezni, majd azt a keltezést követően 
aláírással és a szervezeti egység körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. A lap 
alján vízszintes vonallal le kell zárni, ha a lapon fennmaradtak számok, a lezárás átlós 
vonallal történik. A lapra rá kell vezetni, hogy mely iktatószámmal zárul a könyv, és 
mikor történt a lezárás. Az iktatókönyv lezárását – úgy, mint a megnyitását – a 
szervezeti egység vezetőjének/ügykezelőjének aláírása és a hivatalos bélyegző lenyomat 
hitelesíti. Az üzemzavar esetén használt iktatókönyvet az aktuális év iratai mellett kell 
tartani. Papíralapú iktatókönyvben ceruzával írni, sorszámot üresen hagyni, a felhasznált 
lapokat összeragasztani, a bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon 
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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. 

 
 

IV. FEJEZET 
AZ IRATKEZELÉS FOLYAMATA 

 
A küldemények átvétele 

 
41. A küldemény átvételére a Polgármesteri Hivatallal köztisztviselői jogviszonyban álló, 

munkaköri leírásában erre felhatalmazott személyek jogosultak. 
 
42. Ha az ügyfél az iratot személyesen vagy képviselő útján nyújtja be, az iratot átvevő 

dolgozó az átvétel tényéről az iratkezelő szoftver által generált elismervényt ad.  
 

43. Munkaidőn túl érkezett küldemények átvételére a Polgármesteri Hivatallal 
köztisztviselői jogviszonyban álló, munkaköri leírásában erre felhatalmazott személy 
jogosult. 

 
44. Küldemény átvételére sor kerülhet a Polgármesteri Hivatal Hivatali Kapuján keresztül 

érkező elektronikus dokumentum iratkezelő szoftverben való átvételével és automatikus 
érkeztetésével. 

 
45. Elektronikus küldemények esetében az átvevő automatikusan elküldi a feladónak a 

küldemény átvételét igazoló és az érkezés sorszámát is tartalmazó elektronikus 
visszaigazolást (átvételi nyugtát).  

 
46. Az átvétel időpontját rögzíteni kell a küldeményen. Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű 

hatósági küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni. A 
küldeményt azonnal az érintettnek, vagy a postabontásért felelős szervezeti egységnek 
kell továbbítani. 
 

47. Az átvétel során ellenőrizni kell: 
- a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságot, 
- a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosító jel megegyezőségét,  
- az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlenségét. 
 
48. Elektronikus dokumentum átvétele során, a Polgármesteri Hivatalnak vizsgálnia kell az 

alábbiakat: 
- a Rendelkezési Nyilvántartás alapján az ügyfél ügyintézési rendelkezéseinek 

egyezőségét, 
- a dokumentum megnyithatóságát és olvashatóságát,  
- továbbá azt, hogy a dokumentum az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok 

alapján közzétett címre és formátumban érkezett-e. 
 

49. A Polgármesteri Hivatal az elektronikus dokumentum sikeres benyújtásáról a 
természetes személy ügyfelet a Rendelkezési Nyilvántartásban meghatározottak szerint 
értesíti. 
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50. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell az 
illetékeshez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak.  

 
Amennyiben a feladó nem állapítható meg, a küldeményt irattározni és az irattári 
tervben meghatározott idő után selejtezni kell. 
 

51. Sérült küldemény esetén a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni kell, és soron 
kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A hiányzó iratokról vagy 
mellékletekről a küldő szervet, személyt értesíteni kell.  

 
52. Ha az elektronikus irat benyújtása az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok 

alapján közzétett formátumban lehetséges, és a benyújtott elektronikus irat: 
- nem a közzétett formátumban van, vagy 
- a Polgármesteri Hivatal által az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok 

alapján közzétett elérhetőségi címre és nem biztonságos elektronikus kézbesítési 
szolgáltatáson keresztül történt, 

abban az esetben az iratot be nem nyújtottnak kell tekinteni, amit érkeztetni sem 
szükséges.  
 
A küldőt erről, az 57. pontban részletezettek szerint értesíteni kell. 

 
53. Az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok értelmezésekor az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
tv., illetve az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható 
elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről rendelkező 
137/2016. (VI.13.) Korm. r. értelmezései az irányadóak. 
 

54. Ha a benyújtott elektronikus irat az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok 
alapján közzétett formátumot kezelő programokkal nem nyitható meg, úgy a küldőt - 
amennyiben elektronikus válaszcíme ismert - az érkezéstől számított legkésőbb három 
munkanapon belül elektronikus úton értesíteni kell a küldemény értelmezhetetlenségéről 
és az általa használt és elvárt formátumokról. 
 

55. Az elektronikusan érkezett irat átvételét meg kell tagadni, ha az biztonsági kockázatot 
jelent a Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerére.  

 
56. Az átvett, de az átvételt követő ellenőrzés alapján biztonsági kockázatot jelentő 

elektronikus küldemények esetében a fogadó szerv a további feldolgozást megszakítja, 
és a küldőt a biztonsági kockázat miatti feldolgozás elutasításról az alábbiak szerint 
értesíti:  

 
- ha a küldő az azonosításához szükséges adatait megadta, az ügyintézési 

rendelkezésében megadott elektronikus elérhetőségén, az ott előírt módon, 
- ennek hiányában, ha a küldő közölte a válaszadási elektronikus postafiók címét, 

úgy elektronikus levélben, 
- egyéb esetben papír alapon. 

 
57. Nem köteles a Polgármesteri Hivatal értesíteni a feladót, ha korábban már érkezett 

azonos jellegű biztonsági kockázatot tartalmazó beadvány vagy ismétlődés az adott 
küldőtől.  
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58. Nem köteles a fogadó szerv értesíteni a feladót, ha korábban már érkezett azonos jellegű 
biztonsági kockázatot tartalmazó beadvány vagy ismétlődés az adott küldőtől.  
 

A küldemények felbontása 
 

59. A Polgármesteri Hivatalhoz érkezett küldeményeket a jegyző bontja fel, majd az 
érkeztetés feladatával munkaköri leírásukban megbízott ügyintézők látják el érkeztető-
bélyegzővel. 

 
 
60. Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani: 
- a minősített iratokat, 
- az „s.k.” felbontásra, a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok nevére szóló 

küldeményeket, 
- azokat, amelyek egyébként névre szólóak és megállapíthatóan magánjellegűek. 
 
61. A felbontás nélkül átvett küldemények címzettje soron kívül köteles gondoskodni az 

általa átvett hivatalos küldemény Iratkezelési Szabályzat szerinti további kezeléséről. 
 
62. A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell a jelzett mellékletek meglétét és 

olvashatóságát. Az esetlegesen felmerülő problémák tényét jegyzőkönyvben, az iraton 
vagy az előadói íven – a keltezés pontos megjelölésével – rögzíteni kell.  

 
63. Amennyiben az érkezett elektronikus küldemény a rendelkezésre álló eszközzel nem 

nyitható meg, úgy a küldőt az érkezéstől számított három napon belül értesíteni kell a 
küldemény értelmezhetetlenségéről, és az önkormányzat által használt elektronikus 
úton történő fogadás szabályairól. 
Ilyen esetben az érkezés időpontjának az önkormányzat által is értelmezhető 
küldemény megérkezését kell tekinteni. 

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

tartalmaz, a felbontó az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az iratokon 
vagy feljegyzés formájában az irathoz csatoltan feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget 
és egyéb értéket – elismervény ellenében – a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak 
átadni. Az elismervényt az irathoz kell csatolni. 

 
65. Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik vagy 

fűződhet, gondoskodni kell arról, hogy annak időpontja harmadik fél által 
megállapítható legyen. Papíralapú irat esetében a benyújtás időpontjának megállapítása 
a boríték csatolásával is biztosítható. Elektronikus úton érkezett irat esetében az 
elektronikus rendszer által automatikusan generált, az elektronikus visszaigazolásban 
meghatározott időpont az irányadó. 

 
66. A küldemények téves felbontásakor, valamint, ha később derül ki, hogy a küldeményben 

minősített irat van, a borítékot újból le kell ragasztani, rá kell vezetni a felbontó nevét, 
majd a küldeményt a felvett jegyzőkönyvvel együtt sürgősen el kell juttatni a 
címzetthez, illetve a minősített iratokat az illetékes iratkezelőhöz, és a minősítőt – 
mivel az iratot az annak megismerésére nem jogosult látta – értesíteni kell a 
betekintésről. (A felbontó a kézbesítőkönyvben az átvétel és a felbontás tényét köteles 
rögzíteni az átvétel dátumának megjelölésével.) 

 
67. A küldemény borítékját minden esetben véglegesen az ügyirathoz kell csatolni. 
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A küldemények érkeztetése 

 
68. Minden papíralapú és elektronikus küldemény átvételét érkeztető nyilvántartás 

segítségével hitelesen dokumentálni, érkeztetni kell. Az érkeztetés minimálisan az 
érkezett küldemény sorszámának, küldőjének, az érkeztetés dátumának és könyvelt 
postai küldeménynél a küldemény postai azonosítójának (különösen kód, ragszám) 
nyilvántartásba vétele. 

 
69. Az érkeztetés nyilvántartása – függetlenül az irat adathordozójától – az iratkezelő 

szoftverben történik. Az érkeztetési sorszám évente eggyel kezdődően folyamatos. 
 

Az üzemzavar esetén alkalmazandó papíralapú iktatás esetén az érkeztetés külön 
érkeztető könyvben történik. 

 
70. Az elektronikus küldeményeket a Polgármesteri Hivatal központi e-mail címén, illetve a 

jegyző által külön utasításban megállapított egyéb hivatali e-mail címeken keresztül 
lehet fogadni. 

 
71. A Polgármesteri Hivatal központi e-mail címére és a jegyző által külön utasításban 

megállapított e-mail címre érkezett elektronikus küldeményeket az ügyintéző 
kinyomtatja, majd az iratkezelő szoftverben érkezteti. Ezt követően az elektronikus 
iratokat a továbbiakban a papír alapú iratoknak megfelelően kezelik. 
 

72. A nem a központi e-mail címre és a jegyző által külön utasításban megállapított e-mail 
címre érkező hivatalos elektronikus küldeményeket az ügyintézők kötelesek 
továbbítani a jegyző által meghatározott e-mail címre. 

 
Az ügyintéző kijelölése (szignálás) 

 
73. Az érkezett ügyiratok szignálására a jegyző jogosult. A szignálási jogosultságot 

átmeneti vagy tartós időtartamra a jegyző átruházhatja. 
 

74. Automatikus szignálás valósítható meg abban az esetben, ha automatikus szignálási 
jegyzékek állnak rendelkezésre. 

 
75. Az automatikus szignálás esetében a szignálásra jogosultak állítják össze az egyes 

ügyintézők által használatos ügykörök, más azonosítók és az ügyintézők nevének 
egymáshoz rendelésével, a Polgármesteri Hivatalnál kialakított munkamegosztáshoz 
igazodva.  

 
76. Az automatikus szignálási jegyzéket évente kötelezően felül kell vizsgálni. Az 

ügyintézés szervezetében történt változások esetén a jegyzéket haladéktalanul 
módosítani kell. 

 
77. A szignálásra jogosultsággal rendelkező vezető az automatikus szignálást felülbírálhatja 

és módosíthatja.  
 
78. Az irat szignálására jogosult 
- kijelöli az ügyintézőt (szervezeti egységet vagy személyt), 
- közli az elintézéssel, kiadmányozással kapcsolatos esetleges külön utasításait, melyeket 

a szignálás idejének megjelölésével előadói íven (írásban) rögzít.  
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79. Az iratkezelés során az üggyel és az ügyirattal kapcsolatos fontos utasításokat, kezelési 

feljegyzéseket minden esetben az iratkezelő szoftverben vagy az előadói íven kell 
rögzíteni.  

 
Az iktatás 

 
80. A helyi önkormányzathoz érkező, illetve ott keletkező iratokat – a 81-82. pontban 

felsoroltak kivételével – ha jogszabály másként nem rendelkezik, iktatással kell 
nyilvántartani.  

 
81. Nem kell iktatni, de külön jogszabályban meghatározott módon kell nyilvántartani és 

kezelni: 
- pénzügyi bizonylatokat és számlákat,  
- anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat, 
- munkaügyi nyilvántartásokat, 
- bérszámfejtési iratokat, 
- a visszaérkezett tértivevényeket, és elektronikus visszaigazolásokat, 
- a visszavárólag érkezett, ún. átfutó iratokat.  
 
82. Nem kell iktatni, és más módon sem kell nyilvántartásba venni:  
- a tananyagokat, a tájékoztatókat, 
- az üdvözlő lapokat, 
- az előfizetési felhívásokat, a reklám anyagokat, az árajánlatokat, az árjegyzékeket, 
- ügyintézést nem igénylő meghívókat. 
 
83. Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő 

munkanapon be kell iktatni.  
Soron kívül kell iktatni és továbbítani a rövid határidős iratokat, táviratokat, elsőbbségi 
küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat.  
Ha az irat munkaidőn kívüli időben érkezik, azt a következő munkanapon iktatni kell, s 
a tényleges érkezési, átvételi időpontot a megjegyzés rovatban minden esetben jelezni 
kell. 

 
Az iktatószám 

 
84. Az iktatásra kijelölt iratokat, az ügyiratra, az ügyirathoz tartozó iratokra, illetve az ügy 

intézésére vonatkozó legfontosabb adatok rögzítésével, egyedi azonosító számon, 
iktatószámon kell nyilvántartani és kezelni.  

 
85. Az iktatást minden évben 1-gyes sorszámmal – számkeret alkalmazása esetén a 

számkeret egyes sorszámával – kell kezdeni. 
 
86. A sorszámok felhasználása folyamatos, egy iktatószámra csak egy irat iktatható. Téves 

iktatás esetén az iktatószám nem használható fel újra. 
 
87. Az iktatás során kötelező a sorszámos és alszámos iktatás alkalmazása. Az alszámokra 

tagolódó sorszámos iktatásnál az egyedi ügyben keletkezett első irat önálló sorszámot, 
azaz főszámot kap. Az ügyben érkező, keletkező további iratok a főszám alszámain 
kerülnek nyilvántartásba. Egy főszámhoz korlátlan számú alszám tartozhat.  
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88. Új alszámra kell iktatni – mint hivatalból keletkezett iratot, a hatósági határozatokat. A 
határozatra érkező fellebbezés – mint beérkező irat – ugyancsak új alszámra kerül. 

 
89. Az iktatószám felépítése: 

iktatóhely vagy iktatókönyv azonosítója, perjel, főszám, kötőjel, alszám, per-jel, 
négyjegyű évszám, (pl.: CSP/324-17/20122) 
Az iktatószámot az iraton fel kell tüntetni! 

 
90. Az iktatóhely azonosítókat az iratkezelési feladatok közvetlen felügyeletét ellátó jegyző 

adja ki és tartja nyilván. 
 
91. Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámon kell 

nyilvántartani. Egy iktatókönyvön belül a főszámokat folyamatos sorszámos 
rendszerben kell kiadni. Az ügyirathoz tartozó iratokat az iktatási főszám alatt 
folyamatosan kiadott alszámokon kell nyilvántartani.  

 
Iktatókönyv 

 
92. Polgármesteri Hivatal iktatás céljára iratkezelő szoftvert használ. Az iktatókönyv az 

iratkezelő szoftver adatállománya. 
 

93. Papír alapú iktatókönyv csak üzemzavar esetén nyitható a jegyző írásbeli utasítására, a 
35-40. pontokban leírtak szerint. A központi iktatókönyv mellett a jegyző írásbeli 
utasítására egyes szervezeti ügykörökhöz vagy szervezeti egységekhez kapcsolódóan 
önálló iktatókönyvek nyithatók. Az iktatókönyvek megnevezését és azonosítóját külön 
jegyzői utasítás tartalmazza. 

 
94. Az iktatókönyvnek kötelezően kell tartalmaznia az alábbi adatokat:  
- iktatószám, 
- iktatás időpontja, 
- küldemény érkezésének időpontja, módja, érkeztető száma,  
- küldemény elküldésének időpontja, módja,  
- küldemény adathordozójának típusa (papíralapú, elektronikus), adathordozója, 
- küldő megnevezése, azonosító adatai, 
- címzett megnevezése, azonosító adatai, 
- érkezett irat iktatószáma (idegen szám), 
- mellékletek száma, 
- ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző megnevezése, 
- irat tárgya, 
- elő- és utóiratok iktatószáma, 
- kezelési feljegyzések, 
- ügyintézés határideje, és végrehajtásának időpontja, 
- irattári tételszám, 
- irattárba helyezés időpontja. 
 
95. Az iratkezelő szoftverben a módosításokat, tartalmuk megőrzésével, a jogosultsággal 

rendelkező ügyintéző/ügykezelő azonosítójával és a javítás idejének megjelölésével, 
naplózással dokumentálni kell.  

 
96. A téves iktatás, illetőleg az automatikus iktatásnál hibásan a rendszerbe került iktatás 

iktatószáma nem használható fel újra, azt az utólagos módosítás szabályainak 
megfelelően használaton kívül kell helyezni. 
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97. Az elektronikus iktatókönyvet (adatbázist) az év utolsó munkanapján, az utolsó irat 

iktatása után hitelesen le kell zárni.  
 
98. A lezárást követően gépi adathordozóra el kell készíteni az elektronikus iktatókönyv 

(adatbázis) minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott másolatát, illetve 
papírra kell nyomtatni és azt kell hitelesíteni.  

 
Előzményezés 

 
99. Iktatás előtt az ügykezelőnek meg kell állapítania, hogy az iratnak van-e előirata. 

Amennyiben az irat iktatása nem lehetséges az előzmény főszámára, rögzíteni kell az 
iktatókönyvben az előirat iktatószámát, és az előzménynél a jelen irat iktatószámát, mint 
az utóirat iktatószámát. 

 
100. Az előzményt ideiglenesen (csatolás), szükség esetén véglegesen (szerelés) az iktatott 

irathoz kell kapcsolni. 
 
 

Az irat határidő – nyilvántartásba helyezése 
 
101.  Határidő-nyilvántartásba kell helyezni azt az iratot, amelynek végleges elintézése 

valamilyen közbeeső intézkedés elvégzése, feltétel bekövetkezése, vagy megszűnése 
után válik lehetővé.  

 
102.  Az iratot határidő-nyilvántartásba az ügyben érdemben eljáró ügyintéző helyezi. A 

határidőt az előadói íven év, hó, nap megjelölésével kell meghatározni. 
 
 

Továbbítás az ügyintézőhöz 
 
103. A szignált és nyilvántartásba vett iratokat az átvétel igazolása mellett az ügyintézőhöz 

kell továbbítani. Az elektronikus dokumentum (irat) elektronikus úton történő 
továbbítását a Hivatal szervezetén belül az iratkezelő szoftver biztosítja. Az átadás-
átvétel igazolása az iratkezelő szoftverben történik.  

 
Kiadmányozás (aláírás, hitelesítés) 

 
104. Külső szervhez vagy személyhez csak hiteles kiadmányt lehet továbbítani.  
 
105. Nem minősül kiadmánynak: 
- az elektronikus visszaigazolás, 
- a fizetési azonosítóról és az iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás, valamint 
- az iratkezelési szabályzatban meghatározott egyéb iratok. 
 
106. A papír alapú kiadmányokat (válaszleveleket és hivatalból kezdeményezett iratokat 

egyaránt) a helyi önkormányzat hivatalos levélpapírján és/vagy nyomtatványán kell 
elkészíteni. 

 
107. A papír alapú kiadmány hitelesítésére az önkormányzat hivatalos körbélyegzőjét kell 

használni.  
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108. Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat 
alá. 

 
109. A papíralapú irat akkor hiteles kiadmány, ha: 
- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az 

„s.k.” jelzés szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, 
valamint  

- a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos 
bélyegzőlenyomata szerepel. 

 
110. Hiteles elektronikus kiadmánynak csak az az elektronikus irat minősül, amelyet az arra 

jogosult személy fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy minősített elektronikus 
aláírással látott el. 
 

111. A Polgármesteri Hivatalnál keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység 
vezetője vagy ügyintézője – figyelemmel az iratok másolására, hitelesítésére vonatkozó 
szabályokra – a jogosult részére hitelesítési záradékkal ellátott papíralapú és 
elektronikus másolatot is kiadhat.  

 
112. A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni 

 
 

Expediálás és az iratok továbbítása 
 
113. A kiadmányozott iratokat az érintett címzetthez, címzettekhez továbbítani kell. 
 
114. Az elintézett, kiadmányozott irat továbbításra történő előkészítéséről az ügyintéző 

gondoskodik.  
 
115. A kiadmányozott ügyiratokat a tisztázatokkal együtt az iratkezelőnek kell átadni. Az 

iratkezelő csak teljes ügyiratokat vehet át.  
 
116. A küldeményeket lehetőleg még az átvétel napján kell továbbítani.   
 
117. A kimenő iratnak minden esetben tartalmaznia kell: 
- az önkormányzat nevét, azonosító adatait (cím, telefon, fax, e-mail), 
- az ügyintéző nevét, 
- a kiadmányozó nevét, beosztását, 
- az irat tárgyát, 
- az irat iktatószámát, 
- a mellékletek számát, 
- a címzett nevét, azonosító adatait, 
- az ügyet indító beadvány hivatkozási számát. 
 
118. Az irat elküldése előtt az iratkezelőnek – ha nem zárt borítékban kapta a küldeményeket 

– ellenőriznie kell, hogy a hitelesített iratokon végrehajtottak-e minden kiadói utasítást, 
és a mellékleteket csatolták-e.  

 
119. Az elküldés tényét és dátumát az előadói ívre és a nyilvántartó könyv(ek)be be kell 

vezetni.  
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120. A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell kezelni: 
- személyes átvétel esetén elegendő a kézbesítési időpont, és az átvétel aláírással történő 

igazolása a kiadmány irattári példányán,  
- postai feladás esetén postakönyv vagy kísérőjegyzék alkalmazásával, 
- külön kézbesítő, futárszolgálat igénybevétele esetén a szerződésben rögzített 

szabályoknak megfelelően, 
- elektronikus úton történő kézbesítés esetén a visszaigazolás biztosításával, 
- elektronikus ügyintézés esetén a rendszer automatikusan tájékoztatja a címzettet az 

ügyintézés befejezéséről, a letöltési lehetőségekről, és hitelesen naplózza a letöltést. 
 
121. A postai kézbesítésnél használt tértivevényeket – iktatás nélkül, de érkeztetve – az 

ügyirathoz kell mellékelni. 
 
122. Ha a postára adott küldemények valamilyen okból visszaérkeznek, nem lehet az ügyet 

befejezettnek tekinteni. A visszaérkezett küldeményt az irattal együtt vissza kell adni az 
ügyintézőnek, aki rendelkezik a visszaérkezett irat további kezeléséről.  

 
123. Ha a küldemény kézbesítésére biztonságos kézbesítési szolgálaton keresztül kerül sor, 

abban az esetben az ügyfél részére a küldemény kézbesítése  
- ügyfélkapun keresztül (természetes személy esetén),  
- cégkapun keresztül (jogi személy esetén), 
- hivatali kapun keresztül (közigazgatási szervezet részére) 

történhet meg. 
 
 

 
V. FEJEZET 

 
IRATTÁROZÁS 

 
Irattárba helyezés, irattár 

 
124. Az elintézett ügyek iratait, amelyeknek kiadmányait, egyéb kimenő iratait továbbították, 

vagy amelyeknek irattározását elrendelték, irattárba kell helyezni. 
 
125. Az irattárba helyezést a kiadmányozásra jogosult engedélyezi. Irattárba helyezés előtt az 

ügyintéző: 
- megvizsgálja, hogy az előírt kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e, 
- az ügyirathoz hozzárendeli az irattári tételszámot, illetőleg a nyilvántartásba vétel során 

adott irattári tételszámot jóváhagyja, vagy felülbírálja, és azt saját nyilvántartó 
könyvében (munkakönyv, átadókönyv stb.) rögzíti (papíralapú irat esetén rávezeti az 
iratra is),  

- a feleslegessé vált munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból kiemeli, és a 
selejtezési eljárás mellőzésével, az erre vonatkozó, külön szabályzatban megfogalmazott 
szabályok betartásával megsemmisíti. 

 
126. Az irattárba helyezés alkalmával az iratkezelő köteles ellenőrizni, hogy az iratkezelés 

szabályainak eleget tettek-e. Amennyiben az iratkezelő hiányosságot észlel az iraton, 
visszaadja az ügyintézőnek, aki gondoskodik annak kijavításáról. 
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127. Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését – papíralapú, más adathordozón tárolt és 
elektronikus iratok esetében egyaránt – dokumentáltan, visszakereshetően kell végezni. 

 
128. Az iratokról el kell távolítani az összefűzésükhöz használt anyagokat, pl. fémből készült 

iratkapcsoló, zsineg, műanyag borító stb.  
 
129. A Polgármesteri Hivatalnál kijelölhető papíralapú iratokat őrző helyiség akkor felel meg 

céljának, ha száraz, portól és más szennyeződéstől tisztán tartható, megfelelően 
megvilágítható, levegője cserélhető, ha benne a tűz keletkezése a legbiztosabban 
elkerülhető, nem veszélyeztetik közművezetékek, a kívül támadt tűztől és erőszakos 
behatolástól védett. 

 
130. Az iratok elhelyezésére nyitott, stabilan, vagy mobil rendszerben telepített – felületi 

festékkel ellátott fémből készült – állványokkal kell az irattári helyiséget berendezni. Az 
irattári berendezés kialakításakor a tűz- és balesetvédelem mellett a kezelés célszerűségi 
szempontjait is figyelembe kell venni.  

 
131. Az iratanyag tárolására az ügyintézés során és az irattárban az iratok együttkezelését, 

portól való védelmét és az állványokon történő szakszerű elhelyezését egyaránt szolgáló 
tároló eszközöket kell használni. Erre a célra az önkormányzat speciális irattároló 
dobozokat használ.  

 
132. A nem papíralapú iratok tárolását az adathordozó időtállóságát biztosító paramétereknek 

megfelelően kialakított tároló rendszerekben kell biztosítani. Az önkormányzatnál a 
tárolásból adódható adatvesztés előtt gondoskodni kell az adathordozón található 
információk hiteles másolásáról, konvertálásáról, átjátszásáról. 

 
 
 

Átmeneti és központi irattár 
 
133. Az Polgármesteri Hivatal átmeneti és központi irattárakat működtet. 
 
134. Átmeneti irattárba helyezhetők az elintézett, és a határidőbe helyezett ügyiratok. 
 
135. Az átmeneti irattárból az ügyiratokat 2 év után a központi irattári kezelésbe kell átadni. 
 
136. A központi irattár a lezárt évfolyamú ügyiratokat eredeti alakjukban, előadói ívben 

elhelyezve, irattároló dobozokban, nyilvántartásaikkal együtt, az irattári tervben 
meghatározott tételszámok szerint csoportosítva veszi át.  

 
137. Az elektronikusan tárolt adatok, iratok utólagos olvashatóságát, használatát a selejtezési 

idő lejáratáig vagy levéltárba adásáig biztosítani kell. 
 
138. A központi irattárba helyezés módját az adathordozó határozza meg: 
- a papíralapú iratokat a központi irattári helyiségben kell elhelyezni, 
- az elektronikus iratokat háttérállományban kell archiválni az irattárba helyezés 

szabályainak megfelelően, 
- az archivált, két éven túl selejtezhető, elektronikus iratokról a 2. év végén gépi 

adathordozóra – a központi irattár rendszerének megfelelő csoportosításban – hitelesített 
másolatot kell készíteni, 
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- vegyes ügyiratok esetében a selejtezhetőnek minősített iratokat az adathordozónak 
megfelelő módszerrel kell irattározni, az ügyirat egységét ebben az esetben az ügyviteli 
rendszer által generált módszerrel kell biztosítani, 

- a nem selejtezhető, levéltári átadásra kerülő vegyes ügyiratok esetében az ügyiratba az 
elektronikus iratokról készült papíralapú hiteles másolatot kell elhelyezni (további 
intézkedésig). 

 
139. Az irattárban elhelyezett iratokról naprakész nyilvántartást, irattári jegyzéket kell 

vezetni. Az irattári jegyzék a raktári, tárolási egységek szintjén készül, tartalmazza a 
raktári egységben elhelyezett iratok irattári jeleit, ezen belül a kezdő és záró 
iktatószámokat, a tételek megnevezését, valamint a raktári egység irattári helyének 
azonosítóját. Az irattári jegyzékbe be kell vezetni a kiselejtezett és a levéltári átadásra 
került iratokat. 

 
Az irattári jegyzék számítástechnikai program segítségével, elektronikus adatbázisban is 
készíthető. 

 
140. Az ügyintézők az SZMSZ-ben rögzített jogosultságuk alapján az irattárból hivatalos 

használatra iratkikérővel kérhetnek ki iratokat. Az irat kikérést utólagosan is 
ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell elvégezni. Az iratkölcsönzések 
dokumentálására nyilvántartást kell vezetni (kölcsönzési napló). Az átvételt igazoló 
iratkikérőket az irattárban kell tárolni. 

 
141. Az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet, mint 

elismervényt az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az 
ügyirat helyén kell tárolni. 

 
142. Elektronikus iratok esetében a jogosult felhasználók naplózás mellett tekinthetik meg az 

iratot. Amennyiben a felhasználó a saját gépéről nem éri el a megtekintendő iratot, 
akkor az irattár kezeléséért felelős ügyintézőnek kell gondoskodnia arról, hogy a 
jogosult felhasználó elektronikus úton – az iratkölcsönzés szabályainak betartásával - 
megkapja a kért irat másolatát. 

 
Selejtezés, megsemmisítés 

 
143. A Polgármesteri Hivatal valamennyi irattárában, az irattári tervben rögzített őrzési idő 

leteltével, szabályszerű eljárás keretében, iratselejtezést kell végezni, az illetékes 
közlevéltár egyidejű értesítésével. A selejtezést célszerű évente elvégezni. A szervezeti 
egységeknél a selejtezést a központi irattár tudomásával és közreműködésével kell 
elvégezni. Az irat selejtezését az irat keletkezésekor érvényben volt irattári terv szerint 
(figyelemmel a vonatkozó jogszabályra is) kell végrehajtani az Iratkezelési 
Szabályzatban foglaltak szerint. 

 
144. Az iratselejtezést az iratkezelésért felelős vezető által kijelölt legalább 3 tagú selejtezési 

bizottság javaslata alapján lehet elvégezni.  
 
145. Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt és a szerv körbélyegzőjének 

lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni 2 példányban, amelyeket 
iktatás után az illetékes levéltárhoz kell továbbítani a selejtezés engedélyeztetése végett.  
A selejtezési jegyzőkönyv melléklete a selejtezett iratok tételszámát, tárgyát, évkörét 
felsoroló tételszintű iratjegyzék. 
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146. A levéltár az iratok megsemmisítését, a szükséges ellenőrzés után, a selejtezési 
jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. A selejtezésre kijelölt 
iratokból a levéltár mintavétel vagy iratértékelés céljára visszatarthat vagy levéltári 
átadásra kijelölhet iratokat, egyes irattári tételeket. 

 
147. A selejtezés tényét és időpontját a nyilvántartás megfelelő rovatába be kell vezetni. 
 
148. Az irat megsemmisítéséről a jegyző az adatvédelmi és biztonsági előírások 

figyelembevételével gondoskodik.  
 
149. A selejtezés során gondoskodni kell arról, hogy a több példányban megtalálható 

iratokból – az előírt megőrzési időig – csak az ügyet intéző szervezeti egység példánya 
kerüljön megőrzésre. 

 
150. Az elektronikus adathordozón tárolt iratok és az elektronikus iratok selejtezése esetén az 

eljárás azonos a fentiekben leírtakkal. 
 

Levéltárba adás 
 
151. A Polgármesteri Hivatal a nem selejtezhető iratait a hatályos vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelően (általában 15 évi őrzési idő után), előzetes egyeztetéssel – az 
illetékes levéltárnak adja át. A levéltárnak csak lezárt, teljes évfolyamok iratai adhatók 
át. 

 
152. Az irattári terv szerint a levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli 

segédletekkel együtt, nem fertőzött állapotban, savmentes dobozokban az átadó 
költségére, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező raktári 
egység szerinti (doboz, kötet stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban 
kell átadni. A visszatartott ügyiratokról külön darabszintű jegyzéket kell készíteni. Az 
átadási jegyzéket és a visszatartott ügyiratokról szóló jegyzéket a levéltárral egyeztetett 
formátumban elektronikusan is át kell adni. 

 
153. Elektronikus iratokat az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének 

eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről szóló 34/2016. (XI.30.) EMMI 
rendeletben meghatározott eljárásrend szerint kell levéltárba adni. 

 
154. Az iratok levéltári átadásának tényét és idejét az iktatási és az irattári segédleteken is át 

kell vezetni.  
 

 
 

 
VI. FEJEZET 

 
INTÉZKEDÉSEK A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATKÖRÉNEK 
MEGVÁLTOZÁSA, HIVATAL- VAGY MUNKAKÖR ÁTADÁSA ESETÉN 

 
 
155. A Polgármesteri Hivatal feladatkörének megváltozása, hivatalának átadása esetén 

intézkednie kell az irattári anyagának további elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, 
kezeléséről és további használhatóságáról. Az iratanyag elhelyezéséről az illetékes 
közlevéltára(ka)t írásban értesíteni kell. 
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156. Hivatalátadás esetén az erről felvett és iktatott jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az utolsó 

iktatószámot (számokat) és tételesen fel kell sorolni az átadott, illetőleg átvett 
ügyiratokat és az ügyirathátralékot. 

 
157. Az iratkezelési folyamat szereplőit (szervezeti egység, szignáló, kiadmányozó, 

ügyintéző, iratkezelő) megszűnés, átszervezés és személyi változás esetén a 
kezelésükben lévő iratokkal, a nyilvántartások alapján ügyirat-szinten el kell 
számoltatni, az elszámoltatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 
 

VI. FEJEZET 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
158. Jelen Iratkezelési Szabályzat 2022. …………. -jén lép hatályba. 
 
159. Ezen Iratkezelési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi Iratkezelési 

Szabályzat hatályát veszti.  
 

Cserkeszőlő, 2022. ……………. 
 
          dr. Tóth Dániel  
                   jegyző 
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1. számú melléklet 
 

 
A küldemények átvételére jogosult személyek 

 
 
 

A Hivatalhoz érkezett küldemények átvételére az alább felsorolt köztisztviselők jogosultak: 
 
 
 

Név Beosztás Küldemény típusa 
Varga Attila polgármester valamennyi 
Horváth Attila alpolgármester valamennyi 
dr. Tóth Dániel jegyző valamennyi 
dr. Czakó Petra aljegyző valamennyi 
Molnár Judit titkársági ügyintéző valamennyi 
Györe Renáta titkársági ügyintéző valamennyi 
 
 
 
 
Kelt: Cserkeszőlő,2022.  
 
 
 
 
 
  ....................................................... 
                            aláírás 
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2. számú melléklet 
 

A küldemények felbontására jogosult személyek 
 
 
 

A Hivatalhoz érkezett küldemények felbontására az alább felsorolt dolgozók jogosultak: 
 
 

Név Beosztás 
Varga Attila polgármester 

Horváth Attila alpolgármester 
dr. Tóth Dániel jegyző 
dr. Czakó Petra aljegyző 

Molnár Judit titkársági ügyintéző 
Györe Renáta titkársági ügyintéző 

 
 
Kelt: Cserkeszőlő, 2022. 
 
 
 
 
 
  .......................................................... 
  aláírás 
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3. számú melléklet 
 
 

 
A küldemények szignálására jogosult személyek 

 
 

 
A Hivatalhoz érkezett küldemények szignálására az alább felsorolt köztisztviselők jogosultak: 

 
 

Név Beosztás 
dr. Tóth Dániel jegyző 

Varga Attila polgármester 
 

 
Kelt: Cserkeszőlő, 2022. 
 
 
 
 
 
  ....................................................... 
  jegyző 
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4. számú melléklet 
 

A jegyző tartós távolléte esetében az iratkezelés felügyeletét ellátó személy 
 
 
 
Tartós távollétem esetére felhatalmazom dr. Czakó Petra  nevű köztisztviselőt, hogy helyettem 
ellássa az ügyiratkezelés felügyeletét. 
 
 
A meghatalmazás tartalma, terjedelme: 
teljes körű  
 
 
 
Kelt: Cserkeszőlő, 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................................    ....................................................... 
 meghatalmazó           meghatalmazott 
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5. számú melléklet 
 

Az iratselejtezési bizottság tagjai 
 
 
 

 
Az irattárban tárolt adatok iratkezelési szabályzatban meghatározottak szerinti selejtezésének 
végrehajtására az Iratselejtezési Bizottság tagjának jelölöm ki a következő személyeket: 
 
 

1) jegyző  dr. Tóth Dániel 
2) ügykezelő Molnár Judit 
3) ügyintéző Szabó Andrea 

 
 
 
 
Kelt: Cserkeszőlő, 2022. 
 
 
 
 
  ...................................................... 
  jegyző 
 
 
Záradék: 
 
Alulírottak aláírásunkkal igazoljuk, hogy tudomásul vettük a selejtezési bizottsági tagként 
való kijelölésünket, valamint azt, hogy feladatunkat a szabályzat szerint kell ellátnunk. 
 
 
 
Kelt.: Cserkeszőlő,2022. 
 
 
 
 
…………………………….      …………………………. 
 
 

…………………………………. 
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P.H. 

6. számú melléklet 
………………………………………… 
szerv megnevezése 
Ikt. szám:  

 IRATSELEJTEZÉSI JEGYZŐKÖNYV 

Készült:   ...........................................................................................................................................................  
(dátum, szervezeti egység és helyiség megnevezése) 

A selejtezési bizottság tagjai:  .................................................................................................. (név, beosztás) 

 ............................................................................................... (név, beosztás) 

 ............................................................................................... (név, beosztás) 

A selejtezést ellenőrizte: ........................................................................................................... (név, beosztás) 

A munka megkezdésének időpontja:  .................................................................................................. (dátum) 

A munka befejezésének időpontja:  ..................................................................................................... (dátum) 

Az alapul vett jogszabályok1:  ..........................................................................................................................  

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

Selejtezés alá vont iratok:  ................................................................................................................................  
(szervezeti egység megnevezése, az irat évköre) 

Eredeti terjedelem:  .................................................................................................................................. (ifm) 

A kiselejtezett iratok mennyisége:  ........................................................................................................... (ifm) 

 

A selejtezési bizottság tagjai a mellékelt … lap tételszintű iratjegyzéken felsorolt iratok kiselejtezését 
javasolják. 

A munka során a vonatkozó jogszabályok értelmében jártunk el. 

A selejtezésre kijelölt iratanyag a levéltári jóváhagyást követően megsemmisítésre kerül. 

k.m.f. 

…………………………………….. …………………………………….. 
 

…………………………………….. …………………………………….. 
             ellenőrző vezető aláírása 

A selejtezési jegyzőkönyvet 3 példányban kell elkészíteni. Két aláírt és lebélyegzett példányt a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárnak kell megküldeni. A levéltár rendeletben előírt szövegű bélyegző 
lenyomattal aláírással és pecséttel hitelesíti a megsemmisítési engedélyt. 

 

 

1 az irat keletkezésekor hatályos iratkezelési szabályzat, jogszabályok, normák felsorolása 
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7. számú melléklet 
 
 

Irattári terv 
 
 

Az irattári terv a 78/2012. (XII.28.) BM. rendelet „az önkormányzati hivatalok egységes 
irattári tervének kiadásáról” című rendeletnek megfelelően készült. 

 
 

EGYSÉGES IRATTÁRI TERV 
 
 
 

Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi 
csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez, feladat- és 
hatásköréhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári 
tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető 
iratok levéltárba adásának határidejét. Az irattári terv általános és különös részre oszlik. 

Az ügy típusát, ágazati hovatartozását, az irat selejtezhetőség szerinti csoportosítását és a 
levéltári átadás időpontját az irattári tervben rögzített irattári tételszám mutatja, amely egyúttal 
meghatározza az irat irattári helyét is. 

Az irattári tételszám és kód összetevői: 
1. irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és 

iratfajtába sorolását, selejtezhetőség szerinti csoportosítását az önkormányzati hivatal 
szervezetéhez és feladatköréhez igazodó rendszerezésben meghatározó négyjegyű kód; első 
karaktere az ágazati betűjel, amelyet a tétel ágazaton belüli háromjegyű sorszáma követ; 

2. megőrzési idő: szám, amely meghatározza a kiselejtezendő irattári tételekbe tartozó iratok 
ügyviteli célú megőrzésének időtartamát években, vagy „NS” jel, amely meghatározza a nem 
selejtezendő tételeket; 

3. Lt.: a levéltári átadás határideje években, a tényleges átadás időpontjáról az 
önkormányzati hivatal és az illetékes levéltár esetenként állapodik meg (illetve „HN” jel, 
amely ügyviteli érdekből határidő nélkül az önkormányzat irattárában maradó iratok jelzésére 
szolgál). 

A „lejárat után” kiegészítéssel ellátott tételeknél a selejtezés, illetve a levéltári átadás ideje a 
tételbe tartozó ügyiratok érvényességének lejártakor kezdődik. 
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ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

 

 
KÜLÖNÖS RÉSZ 

 

 

TÉTEL 
SZÁMKERETE 

ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE 

 U ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK 

U101-  U.1. Képviselő-testület iratai 

U201-  U.2. Nemzetiségi önkormányzat iratai 

  
A polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak, az 
önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványainak és 
intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei 

U301-  U.3. Szervezet, működés 

U401-  U.4. Iratkezelés, ügyvitel 

U501-  U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek 

U601-  U.6. Pénz- és vagyonkezelés 
 

TÉTEL 
SZÁMKERETE 

ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE 

 A PÉNZÜGYEK 

A101-  A.1. Adóigazgatási ügyek 

A201-  A.2. Egyéb pénzügyek 

B101- B EGESZSÉGÜGYI IGAZGATÁS 

C101- C SZOCIÁLS IGAZGATÁS 

 E KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPITÉSI ÜGYEK, 
TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TERÜLETRENDEZÉS KOMMUNÁLIS 
IGAZGATÁS 

E101-  E.1. Környezet- és természetvédelem 

E201-  E.2. Településrendezés, területrendezés 

E301-  E.3. Építési ügyek 

E401-  E.4. Kommunális ügyek 

F101- F KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS 

G101- G VÍZÜGYI IGAZGATÁS 

 H ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI 
IGAZGATÁS 

H101-  H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek 

H201-3  H.2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával 
és a központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek 
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ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
U) ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK 

U.1. Képviselő-testület iratai 
 

 

H301-  H.3. Választásokkal kapcsolatos ügyek 

H401-  H.4. Rendőrségi ügyek 

H501-  H.5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek 

H601-  H.6. Menedékjogi ügyek 

H701-  H.7. Igazságügyi igazgatás 

H801-  H.8. Egyéb igazgatási ügyek 

I101- I LAKÁSÜGYEK 

J101- J GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS 

K101- K IPARI IGAZGATÁS 

L101- L KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA 

M101- M FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI 
IGAZGATÁS 

N101- N MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM 

P101- P KÖZNEVELÉSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS 

R101- R SPORTÜGYEK 

 X HONVÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, 
FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG 

X101-  X.1. Honvédelmi igazgatás 

X201-  X.2. Katasztrófavédelmi igazgatás 

X301-  X.3. Fegyveres biztonsági őrség 
 

Irattári 
tételszám A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 

alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

U101 Polgármesteri, főpolgármesteri, alpolgármesteri tisztség 
átadás-átvételével, egyéb feladat- és hatáskör átadásátvételével 
kapcsolatos iratok 

NS 15 

U102 Képviselő'-testületi jegyzőkönyv és mellékletei (előterjesztések, 
sürgősségi indítványok, tájékoztatók, közmeghallgatás, 
interpellációk, egyéb döntés-előkészítő iratok stb.) 

NS 15 
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U.2. Nemzetiségi önkormányzat iratai 

 

U103 
Képviselő-testületi zárt ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, 
zárt ülésekről készült hanganyagok 

NS 15 

U104 Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok üléseinek, 
falugyűlések, járási tanácskozások, lakossági fórum jegyzőkönyvei 
és mellékletei 

NS 15 

U105 Képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottsági, 
részönkormányzati ülésekről készült hang- és képanyag 

NS 15 

U106 Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok zárt üléseiről 
készült jegyzőkönyvek, hang- és képanyagok 

NS 15 

U107 Önkormányzati biztos kirendelése, iratai NS 15 

U108 Tanácsnoki iratok NS 15 

U109 Okmánytár (címer és zászlórajz, díszpolgári cím, helyi kitüntetés 
adományozása stb.) 

NS 15 

U110 Önkormányzati érdek-képviseleti tagsági ügyek NS 15 

U111 Önkormányzati rendeletek, határozatok, szabályzatok, 
együttműködési szerződések/megállapodások eredeti példánya 

NS 15 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő' rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

U201 Együttműködési megállapodások NS 15 

U202 Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv 
nemzetiségi önkormányzati véleményezése 

NS 15 

U203 Nemzetiségi gazdálkodó szervezetek, intézmények alapítása, 
átszervezése, megszűnése 

NS 15 

U204 Nemzetiségi oktatást is folytató iskolákban az érettségi vizsga 
előkészítésének, megszervezésének, lebonyolításának figyelemmel 
kísérésével kapcsolatos iratok 

2  

U205 Nemzetiségi óvodai, iskolai döntések véleményezése, szakmai 
ellenőrzésé 

NS 15 

U206 
Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati bizottságok 
üléseinek jegyzőkönyvei, mellékletei, 

NS 15 
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előterjesztések, egyéb döntés-előkészítő iratok 
  

U207 
Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati bizottságok 

üléseinek hang- és képanyaga 

NS 15 

U208 
Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati 
bizottságok zárt ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, zárt ülésekről 

készült hanganyagok 

NS 15 

U209 Nemzetiségi önkormányzatok társulási megállapodásai NS 15 

U210 Nemzetiségi önkormányzat költségvetési és vagyonkezelési 
ügyei 

NS 15 

U211 Közoktatási megállapodás nemzetiségi oktatásról NS 15 

U212 Nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése NS 15 

U213 Nemzetközi kapcsolattartás iratai NS 15 

U214 Nemzetiségi önkormányzat szabályzatai NS 15 

U215 Nemzetiségi önkormányzat törvényességi felügyeletével 
kapcsolatos iratok 

NS 15 

U216 
Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti célú pályázatok, 

támogatások, ösztöndíjak iratai 

5  

 

A polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, 

közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei 

U.3. Szervezet, működés 
Irattári 

tételszám 
A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 

alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

U301 Belső' ellenőrzési jelentések 
10 

- 

U302 Biztonsági és egészségvédelmi intézkedések 
2 

- 

U303 
Érdekegyeztetés a szakszervezetekkel, érdekvédelmi és 

érdekképviseleti szervezetekkel, érdek-képviseleti fórumok 

alapítása, működtetése 

NS 15 

U304 Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvek 15 - 

U305 Hírlap-, folyóirat- és könyvrendelés 
2 

- 
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U306 

Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok 
alapítása, alapító okiratok, tevékenység változása, 
megszüntetése, irányítással és működéssel kapcsolatos elvi ügyek, 
szervezeti és működési szabályzat, fejlesztési tervek, ellenőrzési 
jegyzőkönyvek, minőségirányítási program 

NS 15 

U307 Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok 
irányításával és működésével kapcsolatos felügyeleti, ellenőrzési, 
operatív ügyek 

5  

U308 Kártérítések 
10 

- 

U309 Kollektív szerződés NS 15 

U310 Közalkalmazotti Tanács ügyei NS 15 

U311 Közérdekű kérelmek, panaszok, javaslatok, bejelentések 
2 

- 

U312 Külföldi kapcsolatok bonyolítása 
10 

- 

U313 Külföldi kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú 
megállapodások, éves értékelések 

NS 15 

U314 Külföldi kiküldetés, tapasztalatcsere, úti jelentések 
10 

- 

U315 Külső szervek, Állami Számvevőszék, a fővárosi és megyei 
kormányhivatal ellenőrzésé, átvilágítás, fenntartói, 
szakfelügyeleti vizsgálatok, törvényességi felhívások, törvényességi 
felügyeleti bírsággal kapcsolatos iratok, ügyészi 
intézkedések, a helyi önkormányzat helyett a fővárosi és megyei 
kormányhivatal vezetője által megalkotott 
önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos iratok, a fővárosi és 
megyei kormányhivatal által pótolt helyi önkormányzati 
határozatok, a helyi önkormányzat által pótolt feladat-ellátási 
kötelezettséggel kapcsolatos iratok 

NS 15 

U316 Munka balesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása 75 - 

U317 Munkáltatói juttatások elvi ügyei NS 15 

U318 Munkavédelmi ügyek (munkahelyek kialakítása, rovar-
rágcsálóirtás, dohányzóhelyek kijelölése stb.) 

10  

U319 Jogi ügyek (peres és nem peres ügyek, jogi képviseleti 
tevékenység) 

15  

U320 Sajtóügyek, településmarketing, reprezentációs, PR tevékenység 2  
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U321 Statisztika (éves) NS 15 

U322 Statisztika (időszaki) 5 - 

U323 Társulási megállapodások, társulási tanács üléseinek 
előterjesztései, jegyzőkönyvei, határozatai 

NS 15 

U324 Társulási tanács zárt üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei, 
határozatai 

NS 15 

U3254 Kapcsolattartás civil és ifjúsági szervezetekkel, vallási 
közösségekkel 

5  

U326 Népszámlálás, egyéb összeírások lebonyolításával kapcsolatos 
ügyek 

5  

U3275 Önkormányzatok elvi együttműködésére vonatkozó iratok NS 15 

U328 Európai Uniós csatlakozás jogharmonizáció iratai NS 15 

U329 Közigazgatási reform előkészítésére vonatkozó iratok NS 15 

U3306 Alapítványok, nonprofit szervezetekkel kapcsolatos elvi ügyek NS 15 

U331 Önkormányzati feladatokat érintő stratégia, koncepció, program, 
terv 

NS 15 

U332 Társulások területének, településeinek összehangolt 
fejlesztésével kapcsolatos ügyek 

10  

U333 Társulási közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése és szervezése 
10 

- 

U334 Társulások által fenntartott intézmények ügyei 
10 

- 

U335 Társulások egyéb operatív ügyei, területfejlesztési önkormányzati 
társulás ügyei 

10  

U336 Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) elnyert pályázatok NS 15 

U337 Jegyzői hatáskörbe tartozó szabályzatok NS 15 

U338 Képviselő'-testületi, képviselő'-testületi bizottságok, 
részönkormányzatok rendeleteinek, határozatainak utólagos 
normakontrolljával kapcsolatos iratok 

NS 15 

U339 Polgármesteri, jegyzői fogadónap jegyzőkönyvei, emlékeztetői 
2 

- 

U340 Jogszabálytervezetek, szerződések, megállapodások előzetes jogi 
véleményezése 

2  
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U341 Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) sikertelen pályázatok 5  

U342z MEGSZŰNT TÉTEL   

U343 Állásfoglalások kérése 5 - 

U344 A hivatal működtetésével, karbantartásával kapcsolatos ügyek 5 - 

U345 Adatvédelemmel kapcsolatos ügyek 
10 

- 

U346 Területszervezés NS 15 

U347 Település átcsatolása másik megyéhez, területrész átadása, 
átvétele, cseréje 

NS 15 

U348 Településegyesítés, településegyesítés megszüntetése, új község 
alakítása 

NS 15 

U349 Várossá, megyei jogú várossá nyilvánítás, fővárost érintő 
területszervezési ügyek 

NS 15 

U35ÜS Vállalkozási szerződések 
10 

- 

U351 Munka-, szakmai értekezleti jegyzőkönyvek 5 - 

U352 Beszámolók, jelentések, munkatervek (éves polgármesteri, jegyzői, 
szakigazgatási, intézményi) 

NS 15 

U353 Beszámolók, jelentések, munkatervek (időszaki jegyzői, 
polgármesteri, intézményi) 

5  

U354 Munkarend, ügyrend és ügyfélfogadási rend 5 - 

U355 Vezetői értekezletek jegyzőkönyvei, emlékeztetői NS 15 

U356 Utasítások (jegyzői, polgármesteri) NS 15 

U357 Lobbitevékenység 
10 

- 

U358 Hivatal, munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek 
10 

- 

U359 Körlevelek (intézkedést igénylő') 
2 

- 

U360 Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer, 
teljesítménykövetelmény célmeghatározása, teljesítményértékelés 
általános iratai 

NS 15 

U361 Intézkedést nem igénylő', de vezetői utasítás alapján iktatott 
1 

- 
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U.4. Iratkezelés, ügyvitel 

 

 

körlevelek, meghívók, tájékoztatók 
  

U362 Tájékoztatások, adatszolgáltatások 
1 

- 

U363 Önkormányzati rendezvények előkészítésével és lebonyolításával 
kapcsolatos ügyek 

1  

U364 Társulás törvényességi felügyeletével kapcsolatos iratok NS 15 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő' rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Megőrzési 
idő 
(év) 

Lt. 

U401 Iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyek NS HN 

U402 Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű elektronikus 
programleírások, programrendszer, védelem szabályozás stb.) 

NS 15 

U403 Belső' ügyviteli segédkönyvek (előadói munkakönyv, érkeztető' 
könyv, iratátadó könyv, postakönyv stb.) 

5  

U404 Kiadmányozásra használt és más, joghatás kiváltására alkalmas 
bélyegzők nyilvántartása, selejtezésükről, visszavonásukról készült 
jegyzőkönyvek 

NS HN 

U405 Elektronikus aláírások nyilvántartása NS HN 

U406Ü Iktató- és mutatókönyv NS 15 

U407 Főnyilvántartó könyv, irattári segédkönyvek NS HN 

U408 Iratselejtezési, iratmegsemmisítési jegyzőkönyvek NS HN 

U409 Átmeneti irattárból a központi irattárba történő iratátadásátvétel 
jegyzőkönyvei 

15  

U410 Iratátadás-átvételi jegyzőkönyvek NS HN 

U411 Minősített adat továbbítására vonatkozó lezárt nyilvántartás (belső 
átadókönyv vagy más belső átadóokmány, külső kézbesítő könyv, 
futárjegyzék stb.) 

NS HN 

U412 Irat megismerési engedélyek iratai minősített iratok esetén NS HN 

U41310 Munkakör átadás-átvétel során keletkezett iratok (a jegyzőkönyvek 
és mellékletei kivételével) 

5  
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U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek 

 

U414 Nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági 
tanúsítvány 

vissza 
vonását 

követően 
haladék 
talanul 

 

U415 Felhasználói engedély és titoktartási nyilatkozat 15 
(vissza 
vonását 

követően) 

 

U416ii Informatikai üzemeltetés és karbantartási operatív ügyek 5 - 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő' rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő (év) 
Lt. 

U501 Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések 
10 

- 

U502 Létszám- és bérgazdálkodási ügyek (éves) NS 15 

U50312 Bérnyilvántartás (bérkarton) 50 - 

U504 

A foglalkoztatottak illetményügyei (bérjegyzék, 
illetménykiegészítés, illetménypótlékok, személyi illetmény 
megállapítása, illetményeltérítés, járulékelszámolás, jutalom, 
munkáltatói kölcsön, távolléti díj, letelepedési támogatás, 
köztisztviselői, közalkalmazotti juttatások stb.) 

50 
(a jog-
viszony 

megszű 
nésétől) 

 

U505 Fizetési előleg, helyettesítések, kereseti igazolás, személyzeti tárgyú 
pályázati kiírások és beadott pályázatok, üres 
álláshelyekről tájékoztatás, tartalékállománnyal, betöltetlen 
álláshelyekkel, pályázatokkal kapcsolatos iratok 

2  

U506 Jelenléti ívek, munkába járás költségeinek térítése, utazási 
utalványok ügyei, napidíjak, szabadságolási rend, szabadságügyek, 
egy hónapnál rövidebb fizetés nélküli szabadság 

5  

U507 Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, juttatásai, 
tiszteletdíjai 

5  

U508 
Kinevezés, megbízás, besorolás, átsorolás, áthelyezés, minősítés, 
egyéni teljesítményértékelés iratai, munkaköri leírás, 
felmentés a képesítési előírás alól, esküokmányok, hatósági 
bizonyítványok, címek, kitüntetések adományozása, 

50 
(a jog-
viszony 

megszű- 
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közszolgálati munkaviszony igazolása, rendelkezési, 
tartalékállományba helyezés (erről tájékoztatás) és 
megszüntetés, felmentés, munkavégzés alóli felmentés, nyugdíjazás, 
végkielégítés, eseti megbízások, 
összeférhetetlenség, kirendelés, prémium évek programba helyezés 

nésétől)  

U509 Közigazgatási alap-, és szakvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos 
ügyek, ügykezelői alapvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos 
ügyek 

5  

U510 Eltartói nyilatkozat 5 - 

U511 Fegyelmi és kártérítési ügyek 
10 

- 

U512 Egy hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság ügyek 75 - 

U513 Baleseti, rokkantsági ügyek 50 - 

U514 Köztisztviselők, közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak 
engedélyezése 

10  

U515 Vagyonnyilatkozat (lejárat után) * * 

U516 Megbízási szerződések 5 - 

U517 Köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartások NS HN 

U51813 Közhasznú, közcélú alkalmazások, távmunka egyedi ügyei 50 - 

U519 Kitüntetések, kitüntető' címek, díjak adományozásának 
előkészítése, lebonyolítása 

5  

U520 A foglalkoztatottak szociális helyzetével, munkakörülményeinek 
alakulásával és az esélyegyenlőség érvényesülésével kapcsolatos 
értékelések, jelentések, tervek, programok 

NS 15 

U521 Munkáltató által biztosított egyedi szociális támogatások ügyei 5 - 

U522 Magánnyugdíjpénztárral, önkéntes kiegészítő' nyugdíjpénztárral, 
önkéntes egészségpénztárral kötött 
szerződés 

NS HN 

U523 Közszolgálati jogviták 30 - 

U524 Tanulmányi szerződés 
10 

- 

U525 
Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai gyakorlat, 
egyetemi, főiskolai hallgatók szakmai gyakorlata (konzulens 

2 - 
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U.6. Pénz- és vagyonkezelés 

 

 

kérése) 
  

U526 Továbbképzési éves és középtávú terv 
10 

- 

    

* A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnését vagy a kötelezett által új vagyonnyilatkozat 
tételét követően 8 napon belül vissza kell adni a kötelezettnek. 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő' rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

U601 Adóügyek (saját) 5 - 

U602 Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési naplók, 
leltár, selejtezés) 

8  

U603 Anyag- és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések, megrendelések 8  

U604 Banki és pénzügyi levelezés, átutalási megbízások, 
bankszámlakivonat, bankszámlanyitás 

5  

U605 

Közbeszerzéssel járó beruházások, építési koncessziók 
szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási 
terv, felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, 
közbeszerzés lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel 
kapcsolatos feladatok 

5  

U606 

Közbeszerzéssel nem járó beruházások szervezése és pénzügyi 
lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások 
szervezése és pénzügyi lebonyolítása, településüzemeltetéssel, 
fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

5  

U607 Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztárbizonylatok, 
pénztárnaplók, számlák, számlatömbök tőpéldányai, 
készpénzellátmány bizonylatai) 

8  

U608 Fizetési felszólítás, számlareklamáció, számlarendezés, 
számlaegyeztetés, követelés érvényesítése, adósságelengedés 

5  

U609 Gépkocsik üzemeltetése (biztosítás a lejárat után, menetlevél, 
szerviz, üzemanyag stb.) 

2  

U610 Illetményszámfejtés 
10 

- 
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U611 
Ingatlan- és vagyonnyilvántartás; tulajdonjog-, szolgalmi jog, 
vezetékjog-rendezés, nyilvántartás 

NS HN 

U612 Költségvetési beszámoló (éves) NS 15 

U613 Költségvetési beszámoló (időszaki) 
10 

- 

U614 

Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek 
(adósságrendezés, átcsoportosítás, céltartalékok felhasználása, 
pénzmaradvány elszámolása, pótelőirányzat, reorganizáció, 
számviteli rend, intézmények közüzemi számlájának rendezése) 

15  

U615 Céltámogatások igénylése és lebonyolítása, pályázatok pénzkezelése 15  

U616 Hitelfelvétel és lebonyolítás, hitelnyilvántartás 15 - 

U617 Költségvetés és beszámoló előkészítése, költségvetési koncepció 15  

U618 Leltárfelvételi ívek 
8 

- 

U619 Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, bérletére, 
cseréjére, jelzálogjaira, vásárlására, haszonbérletére, 
vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó alapiratok, szerződések, 
beruházási terv, tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás, 
törzskönyvi nyilvántartás 

NS HN 

U620 Munkáltatói segélyek, támogatások pénzügyi lebonyolítása 5 - 

U621 Szállítólevél 
2 

- 

U622 Térségi fejlesztési program, ipari park ügyek, térségi fejlesztési 
tanács ügyei 

NS 15 

U623 Kisajátítás, kisajátítási kérelmek NS 15 

U624 Vagyonbiztonsági rendszer működtetése 
10 

- 

U625 Vagyonbiztosítás (lejárat után) 
2 

- 

U626 Vagyonhasznosítás pénzügyi lebonyolítása (bérlet, elidegenítés stb.) 10  

U627 Térségi fejlesztési menedzsment ügyek 
10 

- 

U628 Közbeszerzési ügyek (árubeszerzés, szolgáltatások megrendelése) 5  
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KÜLÖNÖS RÉSZ 
(ÁGAZATI IRÁNYÍTÁS, SZAKIGAZGATÁS) 

A) PÉNZÜGYEK 
A.1. Adóigazgatási ügyek 

 

A.2. Egyéb pénzügyek 

 

U629 Önkormányzati ingatlanok fenntartása, karbantartása 5 - 

U630 Gazdasági program NS 15 

U631 Könyvvizsgálói jelentések 
10 

- 

U632 Területi vagy regionális nyugdíjpénztár alakítása NS 15 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

A101 Adó- és értékbizonyítványok 
8 

- 

A102 Adóbevételi terv és teljesítés 
10 

- 

A103 Adóellenőrzés, adategyeztetés, adókedvezményi-mentességi 
ügyek, adókivetés elleni jogorvoslatok, adóbevallás és 
adókivetés, adóhátralék, túlfizetés, téves befizetés 

15  

A104 Adóösszesítő', valamint a számítógépes éves feldolgozás 
adattartalmáról év végén készített lista 

5  

A105 Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás) NS HN 

A106 Adók módjára behajtandó köztartozások iratai 
10 

- 

A107 Vagyoni igazolások, adóigazolások 5 - 

A108 Adótartozások behajtása, végrehajtása 
10 

- 

A109M Mezőőri járulék kivetése, befizetés 
10 

- 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

A201 Általános és céltartalékok felhasználása 
10 

- 

 



45 
 

 

B) EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS 

 

A202 Átmeneti gazdálkodással kapcsolatos iratok 
10 

- 

A203 Betéti kamatügyek 5 - 

A204 Decentralizált támogatások felhasználása 
10 

- 

A205 Fejlesztési alapterv 
10 

- 

A206 Feladatmutatókhoz kapcsolódó állami hozzájárulás előirányzata, 
visszaigénylés 

10  

A207 Feladatmutató-növekedés miatti pótigény 5 - 

A208 Intézményi térítési díjak megállapítása, elengedése 
(egészségügyi, gyermekjóléti, művelődési, nevelési-oktatási, 
szociális) 

5  

A209 Kötvény-, részvénykibocsátás (lejárat után) 5 - 

A210 Különféle célú pénzalapok, közműfejlesztési hozzájárulás 
visszatérítés 

10  

A211 Pénzügyi szabálysértések, bírságok 5 - 

A21215 MEGSZŰNT TÉTEL   

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő' rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

B101 Egészségügyi alapellátás helyzetfelmérése és megszervezése NS 15 

B102 Egészségügyi alapellátás fejlesztésének iratai 5 - 

B103 Egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése 
2 

- 

B104 Iskola-egészségügyi szolgálat szervezése NS 15 

B105 Körzeti egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, 
gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti ellátás megszervezése 

NS 15 

B106 Foglalkozás-egészségügyi ellátás megszervezése 
10 

- 

B107 Egészségügyi ellátást támogató pályázatok 
10 

- 

B108 Rehabilitációs Bizottság iratai 
10 

- 
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B109 Finanszírozási szerződés az egészségbiztosítási szervvel (lejárat 
után) 

10  

B110 Gyógyszertár felállításának kezdeményezése és véleményezése 5 - 

B111 Egészségügyi szolgáltatások ÁNTSZ-tő'l érkezett engedélyek 
(lejárat után) 

2  

B112 Betegek panaszügyei, betegjogi képviselő' észrevételei 
2 

- 

B113 Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, 
ügyeleti pályázatok, szerződések (lejárat után) 

5  

B114 Háziorvosoknál bejelentkezett biztosítottakról havi jelentés 
2 

- 

B115 Ifjúsági orvos (iskolaorvos) kijelölése (középfokú oktatási 
intézményekben) 

5  

B116 Járványügyi intézkedések 
10 

- 

B117 Köztisztasági és településtisztasági feladatok 
10 

- 

B118 Betegellátási díj (külföldi állampolgárok, nem biztosított magyar 
állampolgárok ügyei) 

5  

B119 Nyilvántartás a bejelentett biztosítottakról 
10 

- 

B120 Társadalombiztosítási járulékügyek 75 - 

B121 Szenvedélybetegek (alkohol- és kábítószer-használók, egyéb 
függőségben szenvedők) kötelező gondozásba vétele 

30  

B122 Házi szakápolási szolgálat, járó- és fekvőbeteg-szakellátás, 
óraszám, ügyeletek 

NS 15 

B123 Bölcsődék működésével kapcsolatos iratok NS 15 

B124 Gyógyhely, gyógyfürdőintézmény, kitermelt ásványvíz, gyógyvíz, 
gyógyiszap és gyógyforrástermék törzskönyvi adatai változásának 
bejelentése 

5  

B125 Gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermelésének, kezelésének 
és forgalmazásának engedélyezése 

NS 15 

B126 Rágcsálómentesítés, szúnyoggyérítés, rovarirtás 
2 

- 

B127 Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások iratai 
10 

- 
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C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

C101 Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások és 
szakosított ellátási formák megszervezése 

NS 15 

C102 Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatást, 
szakosított ellátásokat biztosító intézmény vagy vállalkozás 
működésének engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása 

NS HN 

C103 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatási 
ügyek 

2  

C104 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátást 
igénybevevő ügyei 

2  

C105 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatásokhoz 
jövedelemigazolás kiállítása 

2  

C106 Szociális ellátást támogató pályázatok 
10 

- 

C107 Szerződés a szociális feladatok átvállalásáról NS 15 

C108 Szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos iratok 5 - 

C109 Szociális szakértői bizottság működésével kapcsolatos iratok 5 - 

C110 Helyi rendeletben szabályozott rendszeres segélyek (saját ellátások) 5  

C111 Helyi rendeletben szabályozott átmeneti ellátások (saját ellátások) 2  

C112 Átmeneti segélyezés 
2 

- 

C113 Árvízkárosultak állami támogatása 5 - 

C114 Közüzemi kompenzációs ügyek, lakbér-hozzájárulás 
2 

- 

C115 Lakásfenntartási támogatási ügyek 
2 

- 

C116 Aktív korúak ellátása 
10 

- 

C117 Temetési segély 
2 

- 
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C118 Krízishelyzetbe került személyek támogatása 5 - 

C119 Szociális kölcsön egyedi ügyek (lejárat után) 5 - 

C120 Adósságkezelési szolgáltatás (lakhatást segítő ellátás, 
adósságcsökkentési támogatás) 

2  

C121 Nyugdíjasházi elhelyezés 5 - 

C122 Köztemetés 25 - 

C123 Megváltozott munkaképességű dolgozók ügyei 
10 

- 

C124 Segítséggel élők érdekvédelme, támogatása, közlekedési 
kedvezményei 

10  

C125 Személyi térítési díj megállapítása 
10 

- 

C126 Gondozási szükséglet vizsgálata 15 - 

C127 Behajtás, végrehajtás kezdeményezésével kapcsolatos ügyek (pl. 
gondozási díj) 

30  

C128 Helyi utazási támogatás megállapítása 5 - 

C129 „Sikeres Magyarországért Panel Plusz" hitelprogramhoz 
kapcsolódó szociális támogatás 

NS HN 

C130 Társhatósági megkeresések (idegen környezettanulmány, 
igazolások) 

2  

C131 Közgyógyellátási ügyek (méltányosság) 5 - 

C132 Ápolási díj ügyek (méltányosság) 5 - 

C133 Szociális ellátásra jogosultak nyilvántartásai NS HN 

C13416 Települési támogatás 5 - 

C135iz Hadirokkantak, hadiárvák szociális igazgatásával kapcsolatos 
iratok, határozatok 

NS HN 
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E) KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, 
TERÜLETRENDEZÉS ÉS KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS 

E.1. Környezet- és természetvédelem 

 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

E101 Helyi természeti érték védetté nyilvánítása NS 15 

E102 Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok 
10 

- 

E103 Környezet- és természetvédelmi program NS 15 

E104 Környezet- és természetvédelmi program végrehajtása, 
akcióprogramok 

5  

E105 Környezetvédelmi hatásvizsgálati eszközök telepítése 
2 

- 

E106 Környezetvédelmi hatásvizsgálati tanulmány NS 15 

E107 A helyi természeti területek védetté nyilvánításával kapcsolatos 
ügyek 

NS 15 

E108 Védetté nyilvánított területekés védett természeti területek 
hasznosításának, kezelésének ügyei 

5  

E109 Zaj- és természetvédelmi, egyéb környezetvédelmi ellenőrzés és 
bírság 

5  

E110 Légszennyezési vizsgálatok, mérések NS 15 

E111 Légszennyező' források nyilvántartása NS HN 

E112 Levegőtisztaság-védelmi (rendkívüli) intézkedési terv (füstköd- 
riadóterv) 

NS 15 

E113 Lakóhelyi környezet állapotfelmérése NS 15 

E114 Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi építmény 
energiahordozó- és/vagy üzemmódváltásra kötelezése, 
tevékenységének korlátozása, felfüggesztése, illetőleg feloldása 

10  

E115 Környezetvédelmi alappal, célelőirányzattal kapcsolatos ügyek 
10 

- 

E116 Zaj- és rezgésvédelmi szempontból fokozottan védett övezet 
kijelölése 

30  

 

E117 Stratégiai zajtérkép, ezzel összefüggő intézkedési terv 30 - 

E118 Szolgáltató tevékenységet ellátók zajkibocsátással kapcsolatos 
ügyintézése 

5  
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E.2. Településrendezési és területrendezési ügyek 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő' rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

E201 Helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása és megszüntetése NS 15 

E202 Helyi építészeti örökség védelmének biztosítása (fenntartás, 
fejlesztés, őrzés, védett épületek támogatása stb.) 

10  

E203 

Kulturális örökség védelmével kapcsolatos önkormányzati 
feladatok (pl. régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításával 
összefüggésben hirdetmény elhelyezés, mentő' feltárás, elővásárlási 
jog gyakorlása stb.) 

75  

E204 Településfejlesztési menedzsment ügyek, pályázatok 
10 

- 

E205 Városrehabilitációs program NS 15 

E206 Városrehabilitációs pályázatok, megállapodások, ehhez kapcsolódó 
operatív ügyek 

10  

E207 Építészeti-műszaki tervtanács iratai (a tanácsot működtető 
önkormányzatnál) főépítészi szakmai vélemények, állásfoglalások 

NS 15 

E208 Átnézeti nyilvántartási térkép, földmérési alaptérkép NS HN 

E209 Pincebeomlások, támfal, partfal által veszélyeztetett területek 
felmérése 

NS 15 

E210 Területfejlesztési koncepció, területrendezési terv, 
településfejlesztési koncepció, településfejlesztési stratégia, 
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat 

NS 15 

E211 Elővásárlási jog NS 15 

E212 Útépítési és közművesítési hozzájárulás NS 15 

E213 Területrendezési hatósági eljárások 15 - 

E214 Vis maior ügyek 5 - 
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E.3. Építési ügyek 

 

 

E215 Repülőterek zajgátló védőövezetének kialakítása 
10 

- 

E216 Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés NS 15 

E217 Településrendezési kötelezések NS 15 

E218 Településrendezési szerződés NS 15 

E219 Településképi véleményezési eljárás 15 - 

E220 Településképi bejelentési eljárás 15 - 

E221 Közterület-alakítás 15 - 

E222 Közműnyilvántartás ügyei NS 15 

E22318 Telekrendezéssel, telekalakítással kapcsolatos iratok NS HN 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

E301 

Bontási-, építési-, összevont-, használatbavételi-, fennmaradási 
engedélyezési eljárások, építésügyi vagy eljárási bírság kiszabása, 
bontási vagy átalakítási kötelezettség, végrehajtási 
eljárás, engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési 
eljárás 

NS 15 

E302 Felvonóval, illetve mozgólépcsővel kapcsolatos építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

15  

E303 Építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások (jogutódlás 
tudomásul vétele, használatbavétel tudomásul vétele) 

10  

E304 Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési 
eljárása 

10  

E305 Építésügyi hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, 
adatszolgáltatás 

10  

E306 Egyéb építésügyi hatósági kötelezési ügyek 
10 

- 

E307 Építésügyi hatósági ellenőrzés 
10 

- 

E308 Bauxitcementtel vagy más építőanyag-hibával kapcsolatos hatósági 
eljárások 

NS HN 

 

E309 Építésüggyel kapcsolatos panaszok és egyéb észrevételek 5 - 
 

intézése, tájékoztatások, szolgáltatás körében kiadott szakmai 
  

 nyilatkozat   
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E.4. Kommunális ügyek 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

E401 Hulladéklerakó-helyek (szilárd, állati eredetű, folyékony) 
kijelölése, létesítése, hulladékkezelési szerződések, 
hulladékgazdálkodási program 

NS 15 

E402 Közcélú ártalmatlanító telep létesítése NS 15 

E403 Kéményseprő'-ipari szolgáltatás ügyei 15 - 

E404 Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkok, játszóterek) NS 15 

E405 Energiagazdálkodás, szélerőmű létesítése NS 15 

E406 Köztemetők létesítése, lezárása, megszüntetése, nyilvántartásai, 
térképei, újbóli használatba vétele 

NS HN 

E407 Sírboltkönyv, síremlékek és sírboltok terve NS HN 

E408 Hozzájárulás temetkezési szolgáltatást végző' gazdálkodó szervezet 
alapításához 

5  

E409 Hulladékká vált járművek ügyei, gépjármű elszállítási és 
értékesítési ügyek 

5  

E410 Közműfejlesztés, ingatlanok közműellátása, közműfejlesztési 
hozzájárulás visszafizetésének ügyei 

NS 15 

E411 Közterületi felújítás, karbantartás, hibaelhárítás 5 - 

E412 Közterület tisztán tartása, felügyelete, hulladék elhelyezése, 
gyűjtése, szállítása, hulladékártalmatlanítás, hulladék 
újrahasznosítás, hulladékgazdálkodási bírság ügyek 

5  

E41319 Temető ügyek 
10 

- 

 



53 
 

F) KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

F101 Közutak, helyi vasutak műszaki, minőségi, baleseti, forgalmi 
adatainak, valamint forgalmi rendjét meghatározó jelzéseinek 
nyilvántartása 

NS HN 

F102 Közutak, helyi vasutak tisztán tartása, síkosság elleni védekezés 
2 

- 

F103 Közterület-foglalási, -használati megállapodások és díjak 5 - 

F104 Közterület-bontási hozzájárulás 5 - 

F105 Külterületi közút, helyi vasút menti építmény elhelyezési és 
nyersanyag-kitermelési hozzájárulás 

5  

F106 Külterületi közút, helyi vasút menti fakivágási és ültetési 
hozzájárulás 

5  

F107 Belterületi közútkezelői hozzájárulások 5 - 

F108 Közúton, helyi vasúton történő' építési munkákhoz való 
hozzájárulás 

2  

F109 Vasúti átkelőhelyek, gépkocsibehajtók, gyalogutak, járdák, 
kerékpárutak, közutak fenntartása, parkolók kialakítása, 
fenntartása 

10  

F110 Egyéb közútkezelői hozzájárulás 
1 

- 

F111 Utcabútorok, utca névtáblák, házszámtáblák kihelyezése, 
karbantartása, javítása 

5  

F112 Repülőtér létesítésének és megszüntetésének véleményezése 5 - 

F113 Kikötők, (közforgalmú) kompok és révek létesítése NS 15 

F114 Közforgalmú kikötők, kompok, révek működtetése 
10 

- 

F115 Hidak, aluljárók és felüljárók létesítése NS 15 

F116 Hidak, aluljárók és felüljárók működtetése 
10 

- 

F117 Hídtörzskönyv NS HN 
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G) VÍZÜGYI IGAZGATÁS 

 

F118 Közvilágítási berendezés létesítése NS 15 

F119 Közvilágítási berendezés működtetése 
10 

- 

F120 Forgalomszabályozás, forgalomtechnika 5 - 

F121 Helyi tömegközlekedés fejlesztési koncepciója NS 15 

F122 Helyi közforgalmú vasúti társasággal kapcsolatos ügyek 
10 

- 

F123 Hatósági árak megállapítása (helyi tömegközlekedés, taxi, vasút), 
menetrend 

5  

F124 Helyi tömegközlekedési pályázat 
10 

- 

F125 Postai, távközlő, elektromos, valamint más nagyfrekvenciás 
jelet vagy mellékhatást keltő' berendezések létesítése, üzemeltetése, 
rongálása, hírközlési szabálysértések 

10  

F126 Távközlési és egyéb nyomvonaljellegű építmények létesítéséhez való 
hozzájárulás 

NS 15 

F127 Útellenőri szolgálat megszervezése 5 - 

F128 Útvonalengedélyek 
1 

- 

F129 Parkolási, eseti behajtási, egyéb eseti közlekedési engedély 
2 

- 

F130 Közlekedési kártérítések 5 - 

F131 Kerékbilincs alkalmazásának ügyei 
2 

- 

F132 Behajtási engedélyek 
2 

- 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő' rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

G101 Árvíz és belvízzel, helyi vízkárelhárítással kapcsolatos operatív 
ügyek 

5  

G102 Árvíz- és belvíz-védekezési terv NS 15 

G103 Védművek létesítése és fejlesztése NS 15 

G104 Védművek működtetése 5 - 
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G105 
Patakok, csatornák áradásai elleni védekezés, 
csapadékvízelvezetés 

NS 15 

G106 Vízi közüzemi tevékenység koncepciója, vízrendezési 
programok 

NS 15 

G107 Ivóvíz, szennyvízdíjak megállapítása 
10 

- 

G108 Közműves vízszolgáltatási korlátozási terv, vízkorlátozás ügyei 5 - 

G109 Vízjogi létesítési, fennmaradási és üzemeltetési engedély NS HN 

G110 Ivóvíz-, szennyvíztisztító berendezés létesítésének 
engedélyezése 

NS 15 

G111 Ivóvíz-, szennyvízhálózat, csapadékcsatorna-hálózat létesítése, 
üzemeltetőjének kijelölése 

NS 15 

G112 Ivóvíz-, szennyvízhálózat, csapadékcsatorna-hálózat 
üzemeltetése 

5  

G113 Vízmérőhely, tisztítóakna ügyei 15 - 

G114 Közkifolyókkal, tűzcsapokkal kapcsolatos ügyek 
2 

- 

G115 Kutak létesítési, fennmaradási és üzemeltetési engedélye NS 15 

G116 Vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmi ügyek 5 - 

G117 Azonos telken több ívóvízbekötő' vezeték létesítése 
2 

- 

G118 Víziközmű-használattal kapcsolatos iratok NS 15 

G119 Víziközmű-társulat, érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos 
iratok 

15  

G120 Vizek és vízi létesítmények nyilvántartása NS HN 

G121 Közműfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó iratok 15 - 

G122 Talajterhelési ügyek 5 - 

G123 Vízszennyezési, vízvédelmi és csatornabírság ügyek 5 - 

G124 Folyékonyhulladék-bebocsátási pontok kijelölése 15 - 

G125 Vízi állással kapcsolatos ügyek 
2 

- 
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H) ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS 
H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek 

 

H.2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával és a 
központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek21 

 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

H101 Állampolgársági eskü jegyzőkönyv NS HN 

H10222 Anyakönyv, anyakönyvi alapirat, betűrendes névmutató, családi 
jogállás rendezésével kapcsolatos irat, apa adatai nélkül 
anyakönyvezett születések nyilvántartása, teljes hatályú apai 
elismerő' nyilatkozat, házasságkötéssel, bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésével kapcsolatos jegyzői engedély, felmentés 

NS HN 

H103 Nyilvántartás a helyi anyakönyvvezetői megbízásokról és 
jogosultságokról, valamint a helyettesítéssel kapcsolatos iratok 

NS HN 

H104 Anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelem, belföldi és külföldi 
jogsegély iránti kérelem, anyakönyvi kivonat átvételi 
elismervénye, anyakönyvi adatszolgáltatás iratai, anyakönyvbe 
történő' betekintés iratai, anyakönyvi események egyeztetése 

5  

H105 Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer működésével kapcsolatos egyéb 
ügyek 

10  

H106 Állampolgársági egyéb ügyek, hazai anyakönyvezési kérelem, 
névváltoztatási kérelem felterjesztésével, továbbá házassági 
névmódosítási kérelem áttételével kapcsolatos iratok, családi 
események polgári szertartása 

2  

H107 Külföldön történő házasságkötéshez, bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiállításával 
kapcsolatos iratok 

5  

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő' rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

H201 Adategyeztetés 5 - 

H202 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával 5 - 

 

 

kapcsolatos ügyek 
  

H203 A címnyilvántartással kapcsolatos ügyek 15 - 

H20422 A központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek NS HN 
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H.3. Választásokkal kapcsolatos ügyek 

 

H.4. Rendőrségi ügyek 

 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

H30123 
Választási és népszavazási jegyzőkönyvek (szavazóköri és 
eredményjegyzőkönyvek) első eredeti példánya 

NS 
#90 
nap 

H3022L Választási és népszavazási jegyzőkönyvek (szavazóköri és eredmény 
jegyzőkönyvek) második eredeti példánya 

NS 5 

H303 Szavazókörök, helyi önkormányzati választókerületek 
megállapítása 

NS 15 

H304 Választási szervek (választási irodák, választási bizottságok) 
létrehozása és tevékenysége 

NS 15 

H305 Választások lebonyolításával kapcsolatos kisebb jelentőségű 
ügyek 

5  

H306 Népszavazás, népi kezdeményezés iratai NS 15 

H307 Választójogosultság nyilvántartásával kapcsolatos ügyek (kifogás, 
felvételi kérelem, igazolás stb.) 

5  

# A jegyzőkönyvek első példányának illetékes levéltárba történő átadása érdekében a külön 
jogszabályi előírások alapján kell intézkedni. 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő' rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

H401 Rendőrfőkapitány, rendőrkapitány és rendőrőrs vezetője 
kinevezésének véleményezése, felmentésről szóló tájékoztatás 

10  

H402 Rendőrkapitányság, rendőrőrs, körzeti megbízotti állomás 
létesítésének, megszüntetésének véleményezése 

10  

 

H403 Rendőrségi munkával kapcsolatos észrevételek, éves beszámoló 
elfogadása 

2  

H404 Együttműködési szerződés a rendőri feladatok ellátásának 
segítésére, támogatására, bűnmegelőzési önkormányzati 
feladatok 

NS 15 

H405 Polgárőrség megalakítása NS 15 

H406 Bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság létrehozásával, 
működésével kapcsolatos iratok 

5  
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H.5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek 

 

H.6. Menedékjogi ügyek 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

H501 Fenntartási, fejlesztési és működési ügyek 
10 

- 

H502 Önkéntes tűzoltóság alapításával, működésével kapcsolatos iratok NS 15 

H503 Tűz- és műszaki mentés jelzés, oltóvíz-nyerés ügyei 5 - 

H504 Tűzvédelmi kötelezettség megállapítása NS 15 

H505 Tűzoltók képzésével, továbbképzésével kapcsolatos iratok 
10 

- 

H506 Önkéntes tűzoltó jövedelmének megtérítése, kár megtérítése, 
kártalanítás 

5  

H507 Készenléti szolgálatot, tűzoltás irányítását ellátó tagok részére élet- 
és balesetbiztosítás megkötése 

5  

H508 Tűzvédelmi kötelezettség megsértése miatti tevékenységtől 
eltiltás 

2  

H509 Lakosság tűzvédelmi felvilágosítása 5 - 

H510 Éves beszámoló elfogadása 
2 

- 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

H601 Együttműködés a menekültügyi szervekkel 15 - 
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H.7. Igazságügyi igazgatás 

 

H.8. Egyéb igazgatási ügyek 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő' rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

H701 Bírósági ülnökök jelölése, megválasztása és visszahívása 5 - 

H702 Birtokvédelmi ügyek 5 - 

H70325 Vallási közösség tulajdonában lévő' ingatlanok tulajdoni 
helyzetének rendezése 

NS 15 

H704 Eltartási szerződési ügyek (lejárat után) 5 - 

H705 Közalapítvány létrehozása NS 15 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

H801 Címerhasználat, névhasználat, turisztikai logó engedélyezése, 
zászló (lobogó) kitűzésével kapcsolatos iratok 

5  

H802 Hagyatéki ügyek NS HN 

H803 Hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, adatszolgáltatás 5  

H804 Jelzálogügyek (lejárat után) 5 - 

H805 Közigazgatási bírság 5 - 

H806 Tűzszerészeti mentesítés, fel nem robbant lövedékek, 
rendkívüli események (bombariadó stb.) bejelentése, helyszíni 
mentesítése 

5  
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I) LAKÁSÜGYEK 

 

H807 Talált tárgyak ügyei 
1 

- 

H808 Utcanévváltozások, házszámrendezés NS 15 

H809 Ingatlanforgalom (elidegenítési tilalom elrendelése, törlése) 5 - 

H810 Tolmács és szakfordító igazolvány kiadása 5 - 

H811 Tolmács és szakfordítói nyilvántartás NS HN 

H812 Hirdetmények (ingatlan bérleti, vételi ajánlat, haszonbérlet is) 
kifüggesztéséről igazolás 

2  

H813 Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos nyilatkozatok 5 - 

H814 Ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő' és közvetítői 
névjegyzék vezetése 

NS HN 

H815 Közüzemi fogyasztók szerződéséhez kapcsolódó ügyek 
(szerződéskötés, -szegés stb.) 

5  

H816 Tűzijáték engedélyezése 
2 

- 

H817 2012. április 15. előtt elkövetett szabálysértések végrehajtással 
kapcsolatos Iratai 

5  

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő' rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

I101 Önkormányzati bérlakásra várók ügyei, névjegyzéke 15 - 

I102 Bérlakások nyilvántartása NS HN 

I10326 Jogcím nélküli lakáshasználat 
10 

- 

I104 Lakásbérleti szerződés, lakáscsere, lakáshasznosítás (lejárat után), 
lakásbérleti szerződés megszűnése 

5  

I105 Lakás- és helyiségbérleti díjtartozás 5 - 

I106 Társasházak alapítása, elidegenítés NS 15 

I107 Társasház-felújítási ügyek és társasház-felújítási pályázatok, 
társasházak operatív ügyei 

10  
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J) GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS 

 

I108 
Helyiség-, garázsbérleti, -elidegenítési szerződés, 
helyiséggazdálkodási ügyek (lejárat után) 

5  

I109 Első' lakáshoz jutás, lakásépítés, lakásvásárlás, egyéb lakáscélú 
támogatás egyedi ügyek (lejárat után) 

15  

I110 Lakásfelújítási, karbantartási támogatás 15 - 

I111 Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos iratok (ingatlan-
nyilvántartásba jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom 
bejegyeztetése, törlése, döntésekről és intézkedésekről 
adatszolgáltatás stb.) 

NS 15 

I112 Jegyzői igazolás lakásépítési kedvezményhez, pénzintézeti 
hitelhez 

5  

I113 Nyilvántartásba nem vett, elutasított kérelmek 5 - 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő' rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

J101 Szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása NS HN 

J102 Gyámhatósági és gyermekvédelmi munka szakmai, felügyeleti 
ellenőrzése (éves értékelés) 

NS 15 

J103 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
2 

- 

J104 Gyermekvédelmi kedvezmény nyilvántartása NS HN 

J105 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
2 

- 

J106 Kiegészítő' gyermekvédelmi támogatás 
2 

- 

J107 Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi 
szakellátások 

5  

J108 Óvodáztatási támogatás megállapítása 5 - 

J109 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása NS HN 

J110 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére kiadott 
igazolások 

5  

J112 Gyermekvédelmi intézkedést valószínűsítő lakossági vagy 
2 

- 
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K) IPARI IGAZGATÁS 

 

L) KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA 

 

 

jelzőrendszeri jelzések 
  

J113 Más hatóság megkeresésére készített környezettanulmányok, egyéb 
társhatósági megkeresések 

2  

J114 Helyettes szülői hálózat megszervezése 75 - 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő' rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

K101 Atomerőmű, veszélyes ipari üzemek biztonsági, veszélyességi 
övezetének megállapítása 

75  

K102 Energiaellátási tanulmány NS 15 

K103 Földalatti tárolótérségek nyilvántartása NS HN 

K104 Gazdasági érdek-képviseleti jogok gyakorlása NS 15 

K105 Telepengedélyezési eljárások, bejelentésköteles tevékenységek 
folytatásának bejelentése; telepengedélyhez, illetve bejelentéshez 
kötött tevékenységek folytatásának ellenőrzése 
és annak jogkövetkezményei 

10  

K106 Telepengedélyek, bejelentésköteles tevékenységek, nyilvántartása NS 15 

K107 Törzsvezetékek létesítése és vezetékjogi engedélyezési eljárása 5 - 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

L101 Turisztikai értékek fejlesztési koncepciója NS 15 

L102 Turisztikai értékek feltárása, bemutatása, fejlesztések, 
tanulmányok 

10  

L103 Turisztikai hivatal működtetése, turisztikai tervek, kapcsolódó 
operatív ügyek 

10  

L104 Turisztikai marketing, turisztikai rendezvények szervezése 
2 

- 
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L105 Turisztikai témájú pályázatok 
10 

- 

L106 Turistatájékoztató berendezések, információs eszközök telepítése, 
fejlesztése, karbantartása 

2  

L107 Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása, a tevékenység 
folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei 

10  

L108 Szálláshelyek, szálláshely-szolgáltatók nyilvántartása NS HN 

L109 Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás 
végzésének bejelentése, a tevékenység folytatásának ellenőrzése és 
annak jogkövetkezményei 

10  

L110 Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek nyilvántartása NS HN 

L111 Vásár, piac rendezésének engedélyezése, bevásárlóközpont 
üzemeltetésének bejelentése, adatváltozások bejelentése, 
tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei 

10  

L112 Vásár, piac és bevásárlóközpontok nyilvántartása NS HN 

L113 Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység folytatásának 
engedélyezése, bejelentésköteles kereskedelmi 
tevékenység folytatásának bejelentése, zenés, táncos rendezvények 
rendezvénytartási engedélyezése, 
adatváltozások bejelentése, tevékenység folytatásának ellenőrzése 
és annak jogkövetkezményei 

10  

L114 Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek 
nyilvántartása, működési engedéllyel rendelkező üzletek 
nyilvántartása 

NS HN 

L115 Szerencsejáték-szervező' tevékenység végzéséhez szükséges 
okiratok kiállítása, játékterem működéséhez való hozzájárulás 
megadása; szerencsejáték-szervező' tevékenység gyakorlásának 
átengedése tárgyában önkormányzat egyetértése koncessziós 
pályázat kiírásához 

10  

L116 Vásárlói panasz 
2 

- 

L117 Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyek 5 - 
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M) FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI 
IGAZGATÁS 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

M101 Állategészségügyi ellátással kapcsolatos ügyek 5 - 

M102 Állati hulladékgyűjtő' hellyel, gyűjtő'-átrakó teleppel (gyepmesteri 
teleppel), kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjével 
kapcsolatos iratok 

10  

M103 Állatorvosi körzetek alakítása 
10 

- 

M104 Állatszállítás és marhalevél kezelés 
2 

- 

M105 Állattartási, állatvédelmi ügyek 5 - 

M106 Állattartók és állatállomány nyilvántartása NS HN 

M107 Marhalevél nyilvántartás NS HN 

M108 Veszélyes állatok tartási engedélye 
10 

- 

M109 Árutermelő' ültetvény helyszíni szemléje, határszemle 5 - 

M110 Belterületi növényvédelem és ellenőrzése 
10 

- 

M111 Parlagfű elleni védekezés 5 - 

M112 Borászati hatósági ügyek 5 - 

M113 Járványügyi intézkedések, élelmiszerlánccal, 
élelmiszerbiztonsággal összefüggő' intézkedések, veszélyes 
kártevők elleni védekezés 

15  

M114 Méhészekkel kapcsolatos egyedi ügyek 5 - 

M115 Méhészek és méhvándorlás nyilvántartása NS HN 

M116 Mezei őrszolgálattal kapcsolatos ügyek megszervezése 15 - 

M117 Nyilvántartás az árutermelő szőlő és gyümölcs telepítéséről, 
kivágásáról 

NS HN 

M118 Fás szárú és cserje kivágási bejelentések, engedélyek, közterületi 
fa- és cserjepótlás 

5  

 



65 
 

 

N) MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM 

 

M119 Tarló, avar, kerti hulladék-égetési ügyek 
2 

- 

M120 Halászati jogok gyakorlása (holtágak, bányatavak) 15 - 

M121 Vadászterületi résztulajdonosok közös képviseleti ügyei 
10 

- 

M122 Vadkárral, halászati károkkal kapcsolatos iratok 5 - 

M123 Állami tulajdonú földingatlan tulajdonjogának megszerzése NS 15 

M124 Belterületi és külterületi határvonalak megállapítása NS 15 

M125 Földkiadó bizottság, birtokhasznosítási bizottság iratai NS 15 

M126 Hivatalos földrajzi nevek megállapításával, megváltoztatásával 
kapcsolatos iratok (véleménykérés, javaslat, véleményezés) 

NS 15 

M127 Művelési ágváltozások 
10 

- 

M128 Térképészeti határkiigazítás NS 15 

M129 Termőföld elővásárlási és elő haszonbérleti jog gyakorlásával 
kapcsolatos iratok 

5  

M130 Újrahasznosításra alkalmassá tett terület önkormányzati 
tulajdonba vétele 

NS 15 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő' rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

N101 Foglalkoztatási érdekegyeztetés, tervek NS 15 

N102 Közfoglalkoztatási terv, közhasznú, közcélú foglalkoztatás 
szervezése, álláshelyek, közérdekű munkával kapcsolatos operatív 
ügyek 

3  
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P) KÖZNEVELÉSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

P101 Közoktatási fejlesztési és intézkedési terv, esélyegyenlőségi 
intézkedési terv 

NS 15 

P102 Közoktatási intézmények jegyzéke NS 15 

P103 Nevelési és pedagógia program, minőségirányítási program NS 15 

P104 Iskolaszék alakítása, tagok delegálása, egyéb iskolaszéki ügyek NS 15 

P105 Óvodákkal és egységes óvoda-bölcsődékkel kapcsolatos iratok 15 - 

P106 Általános iskolákkal és alapfokú művészetoktatási intézményekkel 
kapcsolatos iratok 

15  

P107 Szakiskolákkal kapcsolatos iratok 15 - 

P108 Középiskolákkal (gimnáziumokkal és szakközépiskolákkal) 
kapcsolatos iratok 

15  

P109 Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 
intézménnyel kapcsolatos iratok 

15  

P110 Diákotthonokkal és kollégiumokkal kapcsolatos iratok 15 - 

P111 Szakszolgáltatással, szakmai szolgáltatással kapcsolatos iratok 15 - 

P112 Állandó pedagógus helyettesítési rendszer megszervezése 5 - 

P113 Bizonyítványmásodlatok kiállítása 
2 

- 

P114 Érettségi szervezési, érettségi vizsgabizottsági ügyek 5 - 

P115 Gyermekek szakértői vizsgálata, iskolaérettséget tanúsító vizsgálat, 
szakvélemény 

5  

P116 Intézményi felvételi és fegyelmi ügyekben törvényességi 
kérelem 

2  

P117 Iskolai, óvodai felvételi eljárás szervezése 
2 

- 

P118 Kötelező' felvételt biztosító iskola kijelölése 
10 

- 

P1192Z Tanuló- és gyermekbaleseti ügyek 30 - 

 



67 
 

 

P120 
Tanköteles és fejlesztő iskolai oktatásra köteles tanulók 
nyilvántartása 

NS HN 

P121 Pedagógus igazolvány ügyek 
2 

- 

P122 Közoktatási, kulturális megállapodások NS 15 

P123 Integrált oktatás során keletkező' iratok 5 - 

P124 Tanulói jogviszony igazolása 
2 

- 

P125 Közoktatási Információs Rendszer ügyei 5 - 

P126 Felnőttoktatással kapcsolatos ügyek 15 - 

P127 Közművelődési Tanács ügyei NS 15 

P128 Levéltári és muzeális értékek közgyűjteményi megőrzése, 
rendelkezési jog gyakorlása 

NS 15 

P129 Művészeti alkotások elhelyezésének véleményezése 5 - 

P130 Nem helyi önkormányzat által alapított nevelési, oktatási, 
kulturális, művészeti intézmények működésének engedélyezése, 
működéssel kapcsolatos egyéb ügyek 

NS 15 

P131 Művészeti ügyek NS 15 

P132 Intézményi vezetők munkakör átadás-átvétele 5 - 

P133 Intézmények beruházásával, felújításával kapcsolatos iratok 
10 

- 

P134 Helyi önkormányzat által működtetett kulturális intézmények 
(közművelődési, közgyűjteményi intézmények, múzeumok, 
könyvtárak, levéltárak) létesítésének és közösségi színterek 
biztosításának iratai 

NS 15 

P135 A közművelődéssel kapcsolatos operatív ügyek iratai 5 - 

P136 Nyilvános könyvtári ellátás biztosításával kapcsolatos iratok NS 15 

P137 Régészeti jelentőségű földterület védetté nyilvánítása NS 15 

P138 Műemléki és építészeti értékek felkutatása 5 - 

P139 Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák állítása, 
újraállítása, kialakítása 

NS 15 

P140 Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák, helyi 
10 

- 
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R) SPORTÜGYEK 

 

X) HONVÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, 
FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG 

X.1. Honvédelmi igazgatás 

 

 

építészeti értékek védelme, fenntartása 
  

P141 Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti tárgyú pályázatok, 
támogatások, ösztöndíjak 

10  

P142 Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények szervezése 5 - 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

R101 Sportegyesületek, sportlétesítmények, sportolók támogatása, 
pályázatok, szponzori szerződések 

10  

R102 Sportlétesítményekre, versenyengedélyekre vonatkozó 
adatszolgáltatásokkal összefüggő' iratok 

10  

R103 Testnevelési és sportfeladatok koncepciója NS 15 

R104 Sportfeladatokkal kapcsolatos operatív ügyek 5 - 

R105 Sportrendezvények ügyei 5 - 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő' rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

X101 Hadkötelesek tájékoztatási és bejelentési kötelezettségéhez tartozó 
ügyek 

2  

X102 Hadkötelesek sorozásával kapcsolatos ügyek 
2 

- 

X103 Potenciális hadkötelesek, hadkötelesek nyilvántartásához 
kapcsolódó adatszolgáltatás 

5  

X104 Meghagyással kapcsolatos ügyek 3 - 

X105 Gazdasági és anyagi szolgáltatások előkészítésével, elrendelésével, 
kártalanítással kapcsolatos ügyek 

5  

 



69 
 

 

X.2. Katasztrófavédelmi igazgatás 

 

X106 
A NATO Válságreagálási Rendszerrel, az Európai Unió 
válságkezelési mechanizmusaival összhangban álló nemzeti 
intézkedési rendszerrel kapcsolatos ügyek 

30  

X107 Rendkívüli intézkedésekkel kapcsolatos ügyek NS HN 

X108 Honvédelmi célú terület-előkészítési ügyek 5 - 

X109 Nemzetgazdaság honvédelmi célú felkészítésének ügyei 30 - 

X110 Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos ügyek 30 - 

X111 Honvédelemi szempontból létfontosságú (kritikus) 
infrastruktúra védelmével kapcsolatos ügyek 

30  

X112 Polgári veszélyhelyzeti tervezés honvédelmi feladataival 
kapcsolatos ügyek 

30  

X113 Védelmi bizottságok üléseivel kapcsolatos iratok 5 - 

X114 Felkészítések, gyakorlatok 5 - 

X115 Intézkedési tervek, munkajegyek 5 - 

X116 Lakosság tájékoztatása 5 - 

X117 Gazdaságfelkészítés és mozgósítási feladatok ellátásával 
kapcsolatos iratok 

30  

X118 Munkacsoportokkal, ügyeleti szolgálatokkal kapcsolatos iratok 5 - 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő' rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

X201 Életvédelmi létesítmények (óvóhely) kijelölése NS HN 

X202 Életvédelmi létesítmények fenntartása 
10 

- 

X203 Életvédelmi létesítmények hasznosítása 
10 

- 

X204 Rendkívüli intézkedések NS HN 

X205 Polgári védelmi terv NS HN 

X206 Polgári védelmi szervezet létrehozása (területi, települési, NS HN 
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munkahelyi is) 
  

X207 Polgári védelmi felkészítési követelmények 
10 

- 

X208 Polgári védelmi készletgazdálkodási ügyek 
10 

- 

X209 Polgári védelmi személyi állomány nyilvántartása 30 - 

X210 Polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli mentesség igazolása 10  

X211 Polgári védelmi ügyeleti és jelentési feladatok 
10 

- 

X212 Önkéntesek nyilvántartása 30 - 

X213 Katasztrófavédelmi terv NS HN 

X214 Katasztrófariasztás elrendelése és végrehajtása NS HN 

X215 Katasztrófavédelmi gyakorlatok 
10 

- 

X216 Veszélyelhárítási terv NS HN 

X217 Gazdasági-anyagi szolgáltatásokkal kapcsolatos vagyonelemek 
kijelölése, szolgáltatás elrendelése, átadás-átvételi jegyzőkönyv, 
kártalanítás 

NS HN 

X218 Termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó 
szerződés 

NS HN 

X219 Védelmi bizottságok iratai NS 15 

X220 Visszamaradó készletek 
10 

- 

X221 Helyreállítási és újjáépítési ügyek NS 15 

X222 
Veszélyes ipari üzemek külső' védelmi tervének készítésével és 
gyakoroltatásával, valamint a lakossági tájékoztató kiadványok 
készítésével kapcsolatos iratok 

NS HN 

X223 Települések veszélyeztetettségének felmérése 
10 

- 

X224 Logisztikai feladatok ellátása 
10 

- 

X225 Egyéni védőeszközökkel történő' ellátási feladatok 
10 

- 

X226 Létfontosságú anyagi javak védelme, kritikus infrastruktúra 
védelme 

30  

X227 A kulturális javak védelmével kapcsolatos feladatok 30 - 

 



 

X.3. Fegyveres biztonsági őrség 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

X228 
Kitelepítéssel, kimenekítéssel, kiürítéssel, befogadással 
kapcsolatos iratok 

NS HN 

X229 Menekültek elhelyezésével és ellátásával kapcsolatos feladatok 30 - 

X230 Halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések 30 - 

X231 Nemzetközi kapcsolatok és katasztrófa segítségnyújtás 
10 

- 

X232 Lakosság tájékoztatása 
10 

- 

 

Irattári 
tételszám 

A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások 
alapiratai és iratai 

Meg 
őrzési 

idő 
(év) 

Lt. 

X30128 Fegyveres biztonsági őrség létrehozása, működtetése, 
megszüntetése, megszűnés 

15  

X302 Rendészeti ügyek 
2 

- 
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Munkamegosztási megállapodás 

a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 
 
 
 

mely létrejött a  
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)  
Székhely: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
Törzskönyvi azonosító szám: 409854  
Adószám:15409852-2-16 
Statisztikai számjel: 15409852-8411-325-16  
Képviseli: dr. Tóth Dániel jegyző  
valamint a  
 
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő (a továbbiakban: PSÁMK)  
Székhely: 5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál út 1.  
Törzskönyvi azonosító szám: 803944 
Adószám: 15803940-2-16 
Statisztikai számjel: 15803940-8510-322-16  
Képviseli: Tóth Krisztina intézményvezető  
 
között továbbiakban együttesen: Felek), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm.rendelet (továbbiakban Ávr.) 9.§ (5) bekezdésében szabályozottak alapján, az alábbiak 
szerint:  
 
Felek az Ávr. 9.§ (5) és (5a) bekezdése alapján, az Áht. 10.§ (4a) és (4b) és a (4) bekezdés szerint 
a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét jelen megállapodásban rögzítik.  
 
I. Jelen munkamegosztási megállapodás célja, hogy a pénzügyi, számviteli rend 

betartásával a munkamegosztás és felelősségvállalás szakszerű rendjének 
szabályozása mellett segítse az eredményes, gazdaságos és hatékony intézményi 
gazdálkodást, ennek érdekében biztosítsa a szervezeti feltételeket, továbbá a 
vonatkozó jogszabályok betartását a hatékony együttműködés során, valamint 
egyértelműen rögzítse a feladat-, hatás- és felelősségi körök megosztását. 

 
II. A munkamegosztás nem sértheti a PSÁMK szakmai döntéshozó szerepét. 

 

III. A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezet felelős a PSÁMK 
– mint a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági 
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv - költségvetésének tervezéséért, az 
előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a 
továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, 
adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért. 

 
IV. A Hivatal a PSÁMK-ra vonatkozóan az alábbi feladatokat látja el: 

 
1. költségvetés tervezése, elkészítése 
2. előirányzat módosítása, átcsoportosítása 
3. előirányzatok felhasználása 



4. ellenjegyzés, érvényesítés 
5. könyvvezetés, analitikus nyilvántartás 
6. beszerzési eljárás, közbeszerzési eljárás 
7. szerződés előkészítés, jogi- és pénzügyi ellenjegyzés 
8. adózással összefüggő feladatok 
9. számlapénz kezelés 
10. vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatok 
11. humánerőforrás- és bérgazdálkodás 
12. információszolgáltatás 
13. beszámolás 

 

1. Költségvetés tervezése, elkészítése 

A költségvetés tervezés tekintetében a Hivatal a PSÁMK rendelkezésére bocsájtja azokat a 
dokumentumokat, adatokat, információkat, amelyek alapján költségvetési terv igényt készít. 

A Hivatal felelős a költségvetési tervgarnitúra kitöltéséért, a költségvetési rendelet 
elkészítéséért, a képviselő-testületi előterjesztésért, valamint az elfogadott költségvetés 
jogszabályban rögzített határidőig történő továbbításáról a Magyar Államkincstár és a 
Kormányhivatal felé. 

2., 3. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása előirányzatfelhasználás 

A PSÁMK kiemelt előirányzatának módosítására az alábbiak szerint kerülhet sor: 

A pénzügyi osztály tájékoztatja a PSÁMK intézményvezetőjét és a polgármestert az előirányzat 
módosítás és átcsoportosítás pénzügyi és szakmai szempontból indokolt szükségességéről. A 
Hivatal a polgármester általi módosítási és átcsoportosítási igény jóváhagyása után azokat 
átvezeti a szükséges költségvetési dokumentumokon, illetve a számviteli nyilvántartáson. 

A polgármester negyedévente a Képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat módosítást és 
átcsoportosítást, melyről határozat születik. 

4. Ellenjegyzés, érvényesítés   

A pénzgazdálkodási jogkörök pontos gyakorlása, valamint a PSÁMK gazdálkodásának 
folyamatosságának biztosítása érdekében a PSÁMK köteles a kiadások és bevételek 
ellenjegyzéséhez és érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat megfelelő időben a Hivatal 
rendelkezésére bocsátani, melyek ellenjegyzését és érvényesítését a Hivatal gazdasági vezetője, 
illetve helyettese végzi. 

5. Könyvvezetés, analitikus nyilvántartás 

A PSÁMK főkönyvi könyvelése a Hivatal feladata. A számvitel részét képező analitikus 
nyilvántartási rendszer egyes területeit a PSÁMK saját maga, másokat a Hivatal lát el az ezen 
feladatokat ellátó dolgozók munkaköri leírásában szereplő részletezettség szerint. 

6. Beszerzési eljárás, közbeszerzési eljárás 



A Beszerzési szabályzatban meghatározott értékhatár felett (nettó 200ezer forint) a PSÁMK 
köteles beszerzési eljárást kezdeményezni, melyet jelez a Hivatal felé. A Beszerzési Bizottság 
az eljárást lefolytatja.  

Közbeszerzés esetén a Hivatal az eljáró szerv. 

7. Szerződés előkészítés, jogi- és pénzügyi ellenjegyzés 

A PSÁMK az általa kötendő szerződési szándékot köteles a Hivatal felé jelezni, ahol a feltételek 
vizsgálata után a szerződés kidolgozásra kerül, majd aláírás után a jogi- és pénzügyi 
ellenjegyzés valósul meg. Kapott szerződéstervezet véleményezése, jóváhagyása, jogi- és 
pénzügyi ellenjegyzése szintén a Hivatal feladata. 

8. Adózással összefüggő feladatok 

Egyes adózási feladatok tekintetében a Hivatal felel azok valódiságáért, melyekről elkészíti a 
bevallást, ezek: Általános forgalmi adó, Rehabilitációs hozzájárulás.   

9. Pénzkezelés 

A PSÁMK saját házipénztárral rendelkezik, melynek kezelése a Hivatal feladata. A PSÁMK 
bankszámláját kizárólag a Hivatal kezeli. 

10. Vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatok 

A Vagyonkataszterben szükséges feladatok elvégzését a Hivatal biztosítja. 

11. Humánerőforrás- és bérgazdálkodás 

A munkavállalók személyi és egyéb juttatásainak alapját képező személyi nyilvántartás 
(munkaidő-nyilvántartás, szabadságnyilvántartás, munkaruha nyilvántartás) vezetése a 
PSÁMK feladata. E dokumentumokat a PSÁMK köteles a Hivatal munkaügyi osztályára 
havonta leadni.  

A Hivatal feladata: béradatok rögzítése a KIRA illetményszámfejtő rendszerében, 
rehabilitációs hozzájárulás bevallása, bértámogatások ügyintézése, munkaerőigény lejelentése, 
üres álláshelyek nyilvántartása, álláspályázatok kiírása, munkavállalók ki- és beléptetése.  

12. Információszolgáltatás 

Az információáramoltatás közös feladat. A szakmai jellegű adatszolgáltatás a működéssel 
kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében a PSÁMK feladata. 

A különböző szintű jogszabályban előírt információszolgáltatási kötelezettség teljesítése, a 
továbbítást megelőző adategyeztetés, adatgyűjtés a Hivatal feladata. A PSÁMK köteles azon 
dokumentumokat, illetve nyilvántartásokat szabályszerűen és pontosan vezetni, valamint a 
Hivatal rendelkezésére bocsátani, melyek lehetővé teszik a Hivatal adatszolgáltatását. 



A pénzügyi jellegű-, illetve a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó adatszolgáltatási 
kötelezettséget a Hivatal teljesíti havi költségvetési jelentés és negyedéves mérlegjelentés 
benyújtásával a KGR-K11 rendszerben.  

Ezen információk teljeskörűségéért, és valódiságáért a Hivatal felelős.  

13. Beszámolás 

A Hivatal feladata elkészíteni mind az intézményi szintű, mind a konszolidált éves költségvetési 
beszámolót. 

 

V. Jelen megállapodást Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 
……./2022 (…..) számú határozatával fogadta el.  
Hatálybalépés napja: 2022. ……………. 

 

 

Cserkeszőlő, 2022………………. 

 

 

…………………………          …………………………               
dr.Tóth Dániel                  Tóth Krisztina 
       jegyző               intézményvezető 

 

 

Jóváhagyta: 

…………..………………    
Varga Attila 
polgármester 
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Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
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Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



Munkamegosztási megállapodás 

a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 

 
 
 

mely létrejött a  
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)  
Székhely: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
Törzskönyvi azonosító szám: 409854  
Adószám:15409852-2-16 
Statisztikai számjel: 15409852-8411-325-16  
Képviseli: dr. Tóth Dániel jegyző  
valamint a  
 
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ (a továbbiakban: Fürdő)  
Székhely: 5465 Cserkeszőlő, Fürdő u. 25.  
Törzskönyvi azonosító szám: 576701 
Adószám: 15576701-2-16 
Statisztikai számjel: 15576701-9329-322-16  
Képviseli: Döme Péter Pál megbízott intézményvezető  
 
között továbbiakban együttesen: Felek), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm.rendelet (továbbiakban Ávr.) 9.§ (5) bekezdésében szabályozottak alapján, az alábbiak 
szerint:  
 
Felek az Ávr. 9.§ (5) és (5a) bekezdése alapján, az Áht. 10.§ (4a) és (4b) és a (4) bekezdés szerint 
a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét jelen megállapodásban rögzítik.  
 
I. Jelen munkamegosztási megállapodás célja, hogy a pénzügyi, számviteli rend 

betartásával a munkamegosztás és felelősségvállalás szakszerű rendjének 
szabályozása mellett segítse az eredményes, gazdaságos és hatékony intézményi 
gazdálkodást, ennek érdekében biztosítsa a szervezeti feltételeket, továbbá a 
vonatkozó jogszabályok betartását a hatékony együttműködés során, valamint 
egyértelműen rögzítse a feladat-, hatás- és felelősségi körök megosztását. 

 
II. A munkamegosztás nem sértheti a Fürdő szakmai döntéshozó szerepét. 

 

III. A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezet felelős a 
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ – mint a Cserkeszőlő Községi 
Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szerv - költségvetésének tervezéséért, az előirányzatok 
módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: 
gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a 
pénzügyi, számviteli rend betartásáért. 

 
IV. A Hivatal a Fürdőre vonatkozóan az alábbi feladatokat látja el: 

 
1. költségvetés tervezése, elkészítése 
2. előirányzat módosítása, átcsoportosítása 



3. előirányzatok felhasználása 
4. ellenjegyzés, érvényesítés 
5. könyvvezetés, analitikus nyilvántartás 
6. beszerzési eljárás, közbeszerzési eljárás 
7. szerződés előkészítés, jogi- és pénzügyi ellenjegyzés 
8. adózással összefüggő feladatok 
9. számlapénz kezelés 
10. vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatok 
11. humánerőforrás- és bérgazdálkodás 
12. információszolgáltatás 
13. beszámolás 

 

1. Költségvetés tervezése, elkészítése 

A költségvetés tervezés tekintetében a Hivatal a Fürdő rendelkezésére bocsájtja azokat a 
dokumentumokat, adatokat, információkat, amelyek alapján költségvetési terv igényt készít. 

A Hivatal felelős a költségvetési tervgarnitúra kitöltéséért, a költségvetési rendelet 
elkészítéséért, a képviselő-testületi előterjesztésért, valamint az elfogadott költségvetés 
jogszabályban rögzített határidőig történő továbbításáról a Magyar Államkincstár és a 
Kormányhivatal felé. 

2., 3. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása előirányzatfelhasználás 

A Fürdő kiemelt előirányzatának módosítására az alábbiak szerint kerülhet sor: 

A pénzügyi osztály tájékoztatja a Fürdő intézményvezetőjét és a polgármestert az előirányzat 
módosítás és átcsoportosítás pénzügyi és szakmai szempontból indokolt szükségességéről. A 
Hivatal a polgármester általi módosítási és átcsoportosítási igény jóváhagyása után azokat 
átvezeti a szükséges költségvetési dokumentumokon, illetve a számviteli nyilvántartáson. 

A polgármester negyedévente a Képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat módosítást és 
átcsoportosítást, melyről határozat születik. 

4. Ellenjegyzés, érvényesítés   

A pénzgazdálkodási jogkörök pontos gyakorlása, valamint a Fürdő gazdálkodásának 
folyamatosságának biztosítása érdekében a Fürdő köteles a kiadások és bevételek 
ellenjegyzéséhez és érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat megfelelő időben a Hivatal 
rendelkezésére bocsátani, melyek ellenjegyzését és érvényesítését a Hivatal gazdasági vezetője, 
illetve helyettese végzi. 

5. Könyvvezetés, analitikus nyilvántartás 

A Fürdő főkönyvi könyvelése a Hivatal feladata. A számvitel részét képező analitikus 
nyilvántartási rendszer egyes területeit a Fürdő saját maga, másokat a Hivatal lát el az ezen 
feladatokat ellátó dolgozók munkaköri leírásában szereplő részletezettség szerint. 



6. Beszerzési eljárás, közbeszerzési eljárás 

A Beszerzési szabályzatban meghatározott értékhatár felett (nettó 200ezer forint) a Fürdő 
köteles beszerzési eljárást kezdeményezni, melyet jelez a Hivatal felé. A Beszerzési Bizottság 
az eljárást lefolytatja.  

Közbeszerzés esetén a Hivatal az eljáró szerv. 

7. Szerződés előkészítés, jogi- és pénzügyi ellenjegyzés 

A Fürdő az általa kötendő szerződési szándékot köteles a Hivatal felé jelezni, ahol a feltételek 
vizsgálata után a szerződés kidolgozásra kerül, majd aláírás után a jogi- és pénzügyi 
ellenjegyzés valósul meg. Kapott szerződéstervezet véleményezése, jóváhagyása, jogi- és 
pénzügyi ellenjegyzése szintén a Hivatal feladata. 

8. Adózással összefüggő feladatok 

Egyes adózási feladatok tekintetében a Hivatal felel azok valódiságáért, melyekről elkészíti a 
bevallást, ezek: Általános forgalmi adó, Turizmusfejlesztési hozzájárulás, Rehabilitációs 
hozzájárulás. Az Idegenforgalmi adó bevallását a Fürdő végzi.  

9. Pénzkezelés 

A Fürdő saját házipénztárral rendelkezik, amit maga kezel. A Fürdő bankszámláját kizárólag a 
Hivatal kezeli. 

10. Vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatok 

A Vagyonkataszterben szükséges feladatok elvégzését a Hivatal biztosítja. 

11. Humánerőforrás- és bérgazdálkodás 

A munkavállalók személyi és egyéb juttatásainak alapját képező személyi nyilvántartás 
(munkaidő-nyilvántartás, szabadságnyilvántartás, munkaruha nyilvántartás) vezetése a Fürdő 
feladata. E dokumentumokat a Fürdő köteles a Hivatal munkaügyi osztályára havonta leadni 

A Hivatal feladata: béradatok rögzítése a KIRA illetményszámfejtő rendszerében, 
rehabilitációs hozzájárulás bevallása, bértámogatások ügyintézése, munkaerőigény lejelentése, 
üres álláshelyek nyilvántartása, álláspályázatok kiírása, munkavállalók ki- és beléptetése.  

12. Információszolgáltatás 

Az információáramoltatás közös feladat. A szakmai jellegű adatszolgáltatás a működéssel 
kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében a Fürdő feladata. 

A különböző szintű jogszabályban előírt információszolgáltatási kötelezettség teljesítése, a 
továbbítást megelőző adategyeztetés, adatgyűjtés a Hivatal feladata. A Fürdő köteles azon 
dokumentumokat, illetve nyilvántartásokat szabályszerűen és pontosan vezetni, valamint a 
Hivatal rendelkezésére bocsátani, melyek lehetővé teszik a Hivatal adatszolgáltatását. 



A pénzügyi jellegű-, illetve a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó adatszolgáltatási 
kötelezettséget a Hivatal teljesíti havi költségvetési jelentés és negyedéves mérlegjelentés 
benyújtásával a KGR-K11 rendszerben.  

Ezen információk teljeskörűségéért, és valódiságáért a Hivatal felelős.  

13. Beszámolás 

A Hivatal feladata elkészíteni mind az intézményi szintű, mind a konszolidált éves költségvetési 
beszámolót. 

 

V. Jelen megállapodást Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 
……./2022 (…..) számú határozatával fogadta el.  
Hatálybalépés napja: 2022. ……………. 

 

 

Cserkeszőlő, 2022………………. 

 

 

…………………………          …………………………               

dr.Tóth Dániel                  Döme Péter Pál 
       jegyző        megbízott intézményvezető 

 

 

Jóváhagyta: 

…………..………………    
Varga Attila 
polgármester 
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  Cserkeszőlő Községi Önkormányzat  

Jegyzőjétől 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

  
ELŐTERJESZTÉS 

 
PS ÁMK Cserkeszőlő Szabályzatainak elfogadására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A PS ÁMK Cserkeszőlő intézményvezetője az alábbi szabályzatokat terjesztette be elfogadásra:  

1. PS ÁMK Cserkeszőlő Szervezeti és Működési Szabályzata (közös) 
2. PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 
3. PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Házirend 
4. PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Továbbképzési Program 
5. PS ÁMK Cserkeszőlő Beiskolázási Terv 
6. PS ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 
7. PS ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde Házirend 
8. PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programja 
9. PS ÁMK Cserkeszőlő Egészségfejlesztési Program 
10. PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Intézményi Önértékelési Program 2022-

2025 
11. PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda - Óvodai Csoportok Zárt Facebook 

Oldalainak Működtetésére Vonatkozó Elveink 
12. PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda - Gyakornoki Szabályzat 
13. PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda - Óvodai Intézkedési Terve Hőség- és 

UV- riadó idejére 
14. PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda - Ajándékok, Egyéb Előnyök 

Elfogadásának Rendjére Vonatkozó Szabályzata 
15. PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda – A pedagógus szakképzettséggel 

rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat 

16. PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda – Panaszkezelési Szabályzat 
17. PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda – Takarítási Szabályzat 
18. PS ÁMK Cserkeszőlő Integrált Kockázatkezelés Eljárásrendje 
19. PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Iratkezelési Szabályzata 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a szabályzatokat és külön-külön döntsön az 
egyes szabályzatok elfogadásáról. 
 
Cserkeszőlő, 2022. március 31. 

 
 

 dr. Tóth Dániel sk. 
 jegyző 
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1. Bevezető rendelkezések 

 

1.1. Az intézmény 

 

Elnevezése:  
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ, Cserkeszőlő (továbbiakban ÁMK) 

 

Az intézmény rövidített neve: 
„PS ÁMK Cserkeszőlő” 

 

Székhelye: PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda 

 (5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál út l sz.) 
 

Intézményegységek neve és telephelyei: 

PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda (5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1.) 
PS ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde (5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál út 3.) 
PS ÁMK Cserkeszőlő Közétkeztetési Konyha (5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál út 1./a)  
PS ÁMK Cserkeszőlő Könyvtár és Közművelődés (5465 Cserkeszőlő Ady Endre út 1 /a) 

 

1.2. Az ÁMK alapító és fenntartó szerve 

 Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 

1.3. Az intézmény működési területe 

Cserkeszőlő község közigazgatási területe, valamint a Kunszentmárton kistérség köz-
igazgatási területe 

 

1.4. Alapítás éve: 2012 

       OM azonosító száma: 201884 

 

1.5. Az alapító okirat 
 

     196/2020.(VIII.27.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat. Okirat 
száma:CSP/4276-2/2020. 

 Az ÁMK önálló jogi személy, gazdálkodási szempontból részben önálló költségvetési 
szerv. A gazdálkodási feladatokat a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal látja el. 

Az ÁMK típusa többcélú intézmény, amely feladatait egymással együttműködő, tevé-
kenységüket összehangoló intézményegységekből álló egységes intézményként látja el. 

A szerv a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel elfogadott részben önál-
lóan gazdálkodó, bankszámlával rendelkező költségvetési szerv. 
Gazdálkodási feladatait a költségvetés törvény és a költségvetési szervek gazdálkodására vo-
natkozó más jogszabályok figyelembevételével a Képviselő-testület által rendelettel megálla-
pított éves költségvetés keretei között végzi. Az intézmény finanszírozását Cserkeszőlő Köz-
ség Önkormányzata biztosítja a normatív támogatásból a működtetésre, fejlesztésre és felhal-
mozásra átadott pénzeszközökből.  
 

 

 

A gazdálkodási feladatok részletes megosztását és az ahhoz kapcsolódó felelősségi szabályo-
kat a Polgármesteri Hivatal és az intézmény között megállapodás tartalmazza. 
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Szakágazat számjele: 851020 

Adószám: 15803940-2-16 

Bankszámlaszám: 10402551-50504857-52521238 K& H Bank Zrt. 

Az ÁMK intézményegységei szakmai tekintetben önálló szervezeti egységek. Az ÁMK in-
tézményeiben folyó tevékenységekre a köznevelési törvényt és végrehajtási rendeleteit, a kul-
turális és közművelődési tevékenységek ellátására és irányítására, a tevékenység folytatására 
vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. Az ÁMK működésére alkalmazni kell az össze-
vont művelődési intézményekről szóló, többször módosított miniszteri rendeletet. 

 

1.6. Az ÁMK tevékenysége 
Az ÁMK intézményegységei keretében folytatott alaptevékenységeit az ÁMK alapító okirata 
határozza meg. Az ÁMK vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

2. Az ÁMK dolgozói létszáma, szervezeti felépítése 

A PS ÁMK össz dolgozóinak száma 36 fő, közalkalmazotti jogviszonyban. Intézményegysé-
genkénti felosztásban:  
Napköziotthonos Óvoda: (15 fő)  
1 fő ÁMK Intézményvezető (egyben a Napköziotthonos Óvoda vezetője) 
5 fő óvodapedagógus (Ebből 1 fő gyermekével otthon van) 

2 fő pedagógiai asszisztens 

1 fő logopédus-gyógypedagógus (fél állásban) 
4 fő dajka (Ebből 1 fő gyermekével otthon van) 
2 fő takarító (Ebből 1 fő gyermekével otthon van) 
Bölcsőde: (11 fő) 
1 fő bölcsődei intézmény egység vezető (ÁMK általános helyettes) 

6 fő kisgyermek gondozó 

3 fő bölcsődei dajka 

1 fő konyhai kisegítő 

Könyvtár- és Közművelődés: (1 fő)  
1 fő könyvtáros  
Közétkeztetési konyha (9 fő)  
1 fő élelmezésvezető 

2 fő szakács 

3 fő konyhalány 

1 fő ételkiosztó 

1 fő konyhai kisegítő 

1 fő adminisztrátor (fél félállásban) 

 

Az ÁMK szervezeti felépítését az SZMSZ 3. számú melléklete rögzíti. 
 

2.1. Intézményegységek: 
 Napköziotthonos Óvoda  
 Könyvtár és Közművelődés 

 Bölcsőde 

 Közétkeztetési Konyha 

 

Az intézményegységek szakmailag önállóak, a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmaz-
za a működés közös szabályait, és intézményegységenként külön- külön is a rájuk vonatkozó, 
meghatározó előírásokat. Az Általános Művelődési Központnál ÁMK tanács működik, mely 
áll az intézményegységek vezetőiből, képviselőiből. 
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2.2. ÁMK Napköziotthonos Óvoda Cserkeszőlő 
 

A Napköziotthonos Óvoda Cserkeszőlőben 3 foglalkoztató csoportszobával, kiszol-
gáló helyiségekkel, tornateremmel, játszó udvarral rendelkezik. Óvodai férőhelyek száma: 75 
fő. Csoportszám: 3 csoport. A feladat ellátásához rendelkezésre álló épület Cserkeszőlő, Szi-
nyei Merse Pál út 1. és az ott lévő leltár szerinti felszerelési tárgyak. 
Az óvoda élén az óvodavezető áll, aki egyben az ÁMK intézményvezetője is. 
 

2.2.1. Alaptevékenység 

 

091110 
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                           

091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
091140 
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 
096015 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

 

A feladat ellátásához rendelkezésre álló épület: Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál út 1. Az in-
tézményben dolgozó 6 óvodapedagógus (ebből 1 az ÁMK intézményvezetője) és a pedagógu-
sok munkáját közvetlenül segítő 3 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő technikai dol-
gozó (takarító) látja el a feladatokat. 
                                                                                                                            

Az intézmény feladata az integráción belül: 
 

 A pedagógiai munka folyamatos fejlesztésével, a szülőkkel együttműködve biztosítja a 
3-7 éves korosztály nevelését, az iskolai életmódra való felkészítést. Korszerű színvo-
nalon gondoskodik az óvodáskorú gyermekek személyiségének fejlesztéséről. 
 

Együttműködik az iskolával, vele együtt keresi az iskolába való átmenet legjobb mód-
jait. 

 Gondoskodik a tehetséges gyermekek fejlesztéséről, a fejlődésben elmaradt gyerme-
kek felzárkóztatásáról. Megfelelően felhasználja az ÁMK közművelődési lehetőségeit, 
valamint a korosztályhoz igazodóan épít a könyvtárra. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 
Az intézmény jogszerű működésének biztosítása. 
A Szervezeti Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és 
szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény műkö-
dési szabályait. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény 25§-ban 

foglalt felhatalmazás alapján történik. 
A közös igazgatású többcélú intézmény szakmailag önálló intézményegységekből áll. 
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A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése: 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény szakalkalmazotti közössége fogadja el 
és az intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé.  
A hatálybalépés napja az SZMSZ jóváhagyásának napja. 
A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az intézmény összes dolgozójával, valamint 
azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel és meghatározott körben használják hely-
ségeit. 
 

A nevelési év rendje: 
A nevelési év szeptember 01-től, következő év augusztus 31-ig tart. 

 

A nyitvatartás rendje: 
Az intézmény 6.30-16.45-ig fogad gyermekeket. 

 

Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

Alapító okirat 

Az intézmény jogállására, tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket az ALAPÍTÓ OKIRAT 
tartalmazza – az Intézmény jelenleg érvényes Alapító okirata megtalálható a község honlapján 
www.cserkeszolo.hu 

Munkaterv 

Az intézményvezető az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet készít. 
Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor véleményt kell kérni a fenntartótól, a 

szülői szervezettől és az intézményi közösségtől. 
A munkatervnek tartalmaznia kell: 

 a feladatok konkrét meghatározását 
 a feladat végrehajtásáért felelős nevét 
 a feladat végrehajtásának határidejét 
 a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. 

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: 
 az óvodai nevelés nélküli munkanapokat, 

 a szünetek időtartamát, 
 az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, 
 az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, fogadóórák időpontját, 
 az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját, 
 minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést, 

A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, szükséges azt elfogadtatni (jegyzőkönyv, je-
lenléti ív). 

Az intézményvezető a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 
Házirend 

Az intézmény házirendjében kerül szabályozásra: 
 a gyermek távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírás, 
 a térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezés, 
 a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elve, 

 a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formái, 
 a gyermekek jutalmazásának elvei és formái, 
 a gyermekek által bevitt dolgok öltözőben való elhelyezése, a bevitel bejelentése.  
 Függelék: „Házirendet kiegészítő egészségügyi eljárások pandémiás járványhelyzetben” 

A házirend elkészítéséért – az szülői szervezet véleményének kötelező beszerzését követő-
en – az intézményvezető a felelős. 
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A dokumentumot a nevelőtestület fogadja el. 

A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre több-
letkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

SZMSZ 

Az intézmény SZMSZ-e tartalmazza 

 a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, az alkalmazottaknak és a vezetőknek az 

intézményben való benntartózkodásának rendjét, 
 a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, 
 belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

intézménnyel, 
 a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a ve-

zetők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti 

egységek közötti kapcsolattartás rendjét, 
 az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesí-

tés rendjét, 
 a vezetők és a szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét, 
 a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellá-

tásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, 
 a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszolgála-

tokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az is-

kola- egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást, 
 az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, 

 a szakmai munkaközösség részvételét a pedagógusok munkájának segítésében, 
 a rendszeres egészségügyi ellátás rendjét, 
 az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek speciális ellátására vonatkozó együttműködés részleteit 
 az inzulinfüggő cukorbetegségben szenvedő gyermekekre vonatkozó speciális eljárásrendet 
 az intézményi védő, óvó előírásokat, járványügyi prevenció teendőit 
 a járványhelyzet időszakában alkalmazott kommunikáció szabályozását 
 a nevelőtestületi döntések online meghozatalának szabályozását 
 bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, 
 annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pe-

dagógiai programról, 

 azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ vélemé-
nyezési joggal ruházza fel, 

 az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, 
 az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét, 
 az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, munkaköri 

leírás- mintákat, 
  mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a ne-

velési- oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jog-

szabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy nem lehet szabályoz-
ni. 

 

Az SZMSZ-t a szülői szervezet véleményének kikérését követően az intézmény nevelőtestü-
lete fogadja el. 

Pedagógiai program 

Az intézmény az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készíti pedagógiai prog-

ramját A pedagógiai program meghatározza 
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 az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, 
 azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyi-

ségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, melyek által minden gyermek eljut 

az iskolakezdéshez szükséges értelmi, lelki, szociális és testi fejlettséghez, 
 a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, 
 a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 
 a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, 
 nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és 

nyelvének ápolásával járó feladatokat, 

 az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, programokat, tevékenységeket, 
 az egészséges életmódra nevelés vonatkozásában a magas telítettzsír- tartalmú ételek fogyasztásának 

csökkentésére irányuló teendőket 
 a speciális pedagógiai ellátásra jogosult, a tankötelezettségük megkezdésére halasztást kapott gyermekek 

részére biztosítandó, iskolakezdésre felkészítő foglalkozások meghatározását 
 a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 
 a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. 

 a gyermekek fejlődésének nyomon követésére vonatkozó feladatokat, elveket, szabályokat. 
 Függelék csatolása: „Óvodán kívüli óvodai nevelés megszervezése a koronavírus-járvány idején” 

 

Egyéb dokumentumok 

Az intézmény működését meghatározó dokumentum az SZMSZ, valamint a szakmai és gazda-
sági munka vitelét segítő különféle szabályzatok és egyéb, mindenkori törvényi előírásoknak megfe-
lelő szabályzatok, dokumentumok: 

 

-  Esélyegyenlőségi szabályzat 
- Etikai kódex 

-  A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben fog-
lalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat 

-  Gyakornoki szabályzat 
-  HACCP 

-  Panaszkezelési szabályzat 
-  Munkaruha szabályzat 
- Kulcskezelési szabályzat 
-  Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának rendjére vonatkozó szabályzat 
-  Hőségriadó terv  
-  Országos Statisztikai Adatgyűjtés állománya (OSAP) 
-  Takarítási szabályzat 
-  Facebook oldal működtetése 

-  Bélyegzőnyilvántartás 

-  Tűz védelmi szabályzat 
- Munkavédelmi szabályzat 

- Kockázatelemzés 

- Továbbképzési program – Beiskolázási terv  

- Integrált kockázatkezelés eljárásrendjének szabályzata 

-  Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzat 
-  Beszerzési szabályzat 
-  Pénzkezelési szabályzat 
-  Gépjármű üzemeltetési szabályzat 
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- Ügyrend 

- Szervezeti integritást sértő események eljárásrendje 

- Reprezentációs szabályzat 
- Leltározási szabályzat 
- Közzétételi és publikálási szabályzat 
- Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje 

- Kockázatkezelési szabályzat 
- Kockázat elemzési szabályzat 

- Kiküldetési szabályzat 
- Készletgazdálkodási szabályzat 
- Iratkezelési szabályzat 
- Információbiztonsági szabályzat 
- Eszközök és források értékelési szabályzata 

- Értékelési szabályzat 
- Ellenőrzési nyomvonal 
- Belső kontroll kézikönyv 

- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 
- Számviteli politika 

- Önköltségszámitás rendjének szabályzata 

- Gazdálkodási jogkör 
- Bizonylati szabályzat 
- Bankszámlapénz kezelésére vonatkozó szabályzat 

Különös közzétételi lista 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 10.§ 

Az intézmény a honlapján közzéteszi az október 1-jei állapotnak megfelelő közzétételi listát. A 
különös közzétételi listát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként egy-
szer, az OSAP jelentés megküldését követően felül kell vizsgálni. A különös közzétételi lis-
ta kizárólag statisztikai adatokat tartalmazhat. Ha a különös közzétételi lista adata az OSAP 

jelentésben szerepel, az adat az OSAP-jelentésből megismerhető formában és tartalommal is 

közzé tehető. 
Az intézmény a honlapján közzé teszi 

 a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, 
 a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

számát, 
 a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jog-

címét és mértékét, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak szerinti mértéket, a 

fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, 

 a nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelését, 
 a nevelési intézmény nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, 

tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 
 a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyiségvédelemre vonatkozó jog-

szabályok megtartásával, 
 az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, 
 a nevelő munkát közvetlen segítők számát, iskolai végzettségét, szakképzettségét, 
 az óvodai csoportok számát, 
 az egyes csoportokban a gyermekek létszámát. 
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AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

Általános rendelkezések az alaptevékenységre és benne a kiegészítő tevékenységre 
 

 A köznevelés magában foglalja az óvodai nevelést. 
 Az óvodai nevelés ingyenes. 

 Az intézmény feladatának ellátása során a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit veszi fi-
gyelembe. Az egyenlő bánásmód elvének és követelményének eleget téve, azonos fel-
tételeket biztosít minden gyermek számára. 

 Az intézményben tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, különösen bőre 

színe, neme, vallása, nemzetiségi hovatartozása, származása, vagyoni helyzete, cselekvőké-
pességének hiánya vagy egyéb helyzete miatt. 

 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásának speciális fejlesztési feladatait 
a pedagógiai program tartalmazza. A szakértői véleménnyel rendelkező, integrálható Sajá-
tos nevelési igényű (SNI) valamint Beilleszkedési, tanulási és magatartás zavaros (BTM) 
gyermek óvodai nevelése a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban történik. 

 Az óvodai nevelés magyar nyelven folyik. 

 Az intézmény világnézeti és vallási kérdésekben semleges. Hit - és vallásoktatást az 

óvoda a szülők igénye szerint egyházi jogi személlyel együttműködve szervezhet a foglalko-
zások rendjéhez alkalmazkodva, az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve. 

Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek munkamegosztásáról az in-

tézmény vezetője gondoskodik. 

 

Az intézmény szervezeti felépítése 

 

Az intézmény szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, illetőleg munkamegosztás szerint az SZMSZ 

1. számú melléklete (struktúra ábra) tartalmazza. 

 

A vezetés személyi feltételei 
 intézményvezető 1 fő 

 óvodavezető helyettes 1fő 

Az intézmény csoportjainak száma: 3 csoport 

 

A csoportok kialakításának szempontjai: 
Mindhárom csoportban a közel azonos életkorú gyermekek vannak elhelyezve. 

 

Munkáltatói jogkör gyakorlása 

 Az intézményvezető kinevezője a képviselőtestület, felette az egyéb munkáltatói jogokat 

Cserkeszőlő község polgármestere gyakorolja. 

 Az intézmények dolgozóinak munkáltatója az intézményvezető.  
 Az üres álláshelyek betöltése előtt ki kell kérni a fenntartó és a vezetőség véleményét. 

 

Az intézmény alkalmazott dolgozói 12 fő 
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 intézményvezető, 
 óvodavezető helyettes 

 gyógypedagógus-logopédus (fél állásban) 
 óvodapedagógusok, 
 nevelőmunkát közvetlenül segítő személyzet: 

 pedagógiai asszisztensek, 

 dajkák 

 takarító 

Az Óvoda valamennyi dolgozójának a személyi nyilvántartása a Törzskönyvben található. 
 A Törzskönyv rögzíti, az óvodára vonatkozó adatokon kívül, a dolgozók munkafelvéte-

lének, i l l e t v e  munkaviszony megszűnésének idejét. 
 A Törzskönyvet az intézményvezető vezeti. 

 A dolgozók személyi anyaga Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Munkaügyi osztá-
lyán található. 

 A dolgozók intézményen belül - más telephelyre - történő áthelyezését a kinevezési 
okmány tartalmazza. 

 

Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai 

 

Vezetés 
 A PS ÁMK Cserkeszőlő intézményét, pályázat alapján kinevezett intézményvezető 

vezeti, az intézményvezető helyettes és az óvodavezető helyettes segítségével. 
 A vezetők a döntések előtt konzultálnak egymással. Az intézkedésekről, szerzett infor-

mációkról kölcsönösen tájékoztatják egymást. 
 A vezetők közötti munkamegosztást a munkaköri leírás tartalmazza, mely évente felül-

vizsgálatra kerül. 
 A feladatok elosztásának alapelvei: 

o az arányos terhelés, 
o a folyamatosság. 

 A tevékenységek összehangolása és az információk átadása érdekében a vezetés 

rendszeresen tanácskozik. 

- A vezetés szerepe a minőség fenntartásában 

Az intézmény vezetése biztosítja a szervezet minőségi célkitűzéseinek megvalósításához szük-
séges  folyamatok tervezését és működtetését, valamint az ehhez szükséges erőforrásokat. 
Továbbá kidolgozza azokat a folyamatokat, eljárásokat, eszközöket, kialakítja a felelősöket, hatáskö-
röket, amelyek a minőség megvalósulását és ennek kommunikálását jelentik.  

 

- Jogi megfelelés biztosítása 

Cél: Az intézményvezetés feladata arról gondoskodni, hogy az intézmény jogszerűen működjön. En-
nek érdekében a vezetés biztosítja az intézmény használói számára, hogy az intézmény működését 
szabályozó jogi dokumentumok (törvények, különböző szintű rendeletek, fenntartói és intézményi 
szintű belső szabályzók) hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és 

betartsák. 
 

- A vezetés vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége 

A 2007. évi CLII. törvény 4.§. a.) pontja alapján intézményünkben a következő munkakörű, be-

osztású, feladat ellátású, megbízású közalkalmazottak kötelezettek a vagyonnyilatkozat-tételre: 
o intézményvezető, 
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o intézményvezető helyettes, 

 

 A vagyonnyilatkozatok őrzéséért felelős Cserkeszőlő Községi Önkor-
mányzat Munkaügyi osztálya. 

 A vagyonnyilatkozatokban lévő személyes adatok védelme a „Adatkezelési 
Szabályzatba” épített. 

 

Ha a kötelezett nem tesz vagyonnyilatkozatot, az őrzésért felelős köteles a kötelezettet írásban felszó-
lítani arra, hogy e kötelezettségét a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül teljesítse. 
(10.§ (1) bek.) 

Ha a határidő eredménytelenül telik el, azt a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megtagadá-
sának kell számítani. (10.§ (2.) bek.) 

 

Az intézményben működő egyeztető fórumok 

 

Nevelőtestület 

Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkavi-

szony keretében pedagógus munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, neve-

lő és oktató munkát közvetlenül segítőmunkakörben foglalkoztatottak közössége alkotja. 

Az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve a nevelőtestület, amely a közne-
velési törvényben és más jogszabályban meghatározott ügyekben döntési vagy véleményezési jogot 
gyakorol. A nevelőtestület értekezleteit az intézményvezető vezeti. 

Az intézmény nevelőtestületének tagjai: 

 a pedagógusok; 
 

Az intézmény alapfeladatának ellátásával összefüggő munkakörök: 
 a vezetői munkakörök, 
 az óvodapedagógus, 
 gyógypedagógus-logopédus 
 pedagógiai asszisztens. 

 

A nevelőtestület az éves munkatervben meghatározott időpontokban, ezen felül szükség szerint 

ülésezik az alábbiak szerint: 

 rendszeres értekezletek 

- tanévnyitó értekezlet 
- tanévzáró értekezlet 
- nevelési értekezlet (aktualitástól és igénytől függően) 

 rendkívüli értekezletek: rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha 

- nevelőtestület tagjainak kétharmada, illetve, ha az intézményvezető vagy a vezető-
ség ezt indokoltnak tartja. 

 

A nevelőtestület értekezletein a részvétel a nevelőtestület minden tagja számára kötelező. 
 

A nevelőtestület – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – akkor határozatképes, ha azon tag-

jainak legalább ötven százaléka részt vesz a határozathozatalban. 
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A nevelőtestület 
dönt 

 a pedagógiai program elfogadásáról, 
 az SZMSZ elfogadásáról, 
 az intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 
 az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, 
 a továbbképzési program elfogadásáról, 
 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 
 a házirend elfogadásáról, 
 saját működéséről, 
 döntéshozatalának rendjéről, 
 az átruházott hatáskörökről. 

  az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, 

A nevelőtestület 
véleményét ki kell 

kérni 

 az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, 
 külön jogszabályban meghatározott ügyekben, 
 

 A nevelőtestület döntéseit nevelőtestületi értekezleten - ha jogszabály másként nem ren-

delkezik – nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. 

 A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. 

 Alkalmazotti értekezletet kell tartani abban az esetben, ha jogszabály valamely kérdés el-
döntésére a nevelőtestület helyett az alkalmazotti közösséget hatalmazza fel. Az alkal-
mazotti értekezletre – ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik – a nevelőtestületi 
értekezletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

  

Szakmai munkaközösség 

 Az intézményben folyó nevelő munka tervezését, szervezését és ellenőrzését szakmai, mód-
szertani kérdésekben az intézmény pedagógusaiból létrehozott szakmai munkaközösség se-

gíti. 
 A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség javaslata alapján az intézményvezető 

bízza        meg, a megbízás visszavonásig érvényes. 
 A megbízás visszavonását kezdeményezheti a munkaközösség, ill. az intézményvezető. 
 A munkaközösség vezető felelős a tervezéshez és ellenőrzéshez nyújtott szakmai, módszer-

tani támogatás szakszerűségéért. 
 A szakmai munkaközösség vezető a munkaközösség munkájáról évente év végén írás-

ban, negyedévenként szóban számol be. 

 

 

A szakmai 

munkaközösség 

dönt 

 működési rendjéről és munkaprogramjáról, 
 szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, 
 az intézményi „versenyek” programjáról. 

A szakmai 

munkaközösség 

véleményt 
nyilvánít 

 szakterületét érintően – véleményezi az intézményben folyó pedagógiai munka 

eredményességét, javaslatot tesz, a továbbfejlesztésére. 
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A szakmai 

munkaközösség 

véleményét ki 

kell kérni – szak-

területét 
érintően 

 a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához, 
 az óvodai segítő eszközök, segédletek kiválasztásához. 

 

Az intézményben működő munkaközösség 

 

 Szakmai, módszertani munkaközösség 

 

A szakmai munkaközösség feladatai: 

 szakmai, módszertani kérdésekben segítik az intézmény munkáját, 
 részt vesznek a nevelő munka belső fejlesztésében, 
 egységes követelményrendszer kialakítása, 
 pályázatok bonyolítása, 
 szervezik az intézményen belüli továbbképzést, segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez, 
 segítik a pályakezdő és az intézménybe újként érkező pedagógusok munkáját, 
 javaslatot tesznek az intézményvezetőnek a munkaközösség-vezető személyére, 
 segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkakö-

zösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. 
 

Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

Az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacso-

portok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az intézményvezetőség döntése alapján. 
Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetés hozza létre, erről tájékoztatnia kell a ne-

velőtestületet. 
Az alkalmi munkacsoportok tagjait és vezetőjét - a nevelőtestület véleményét kikérve - az intéz-
ményvezető bízza meg. A munkacsoportok feladatát az éves munkaterv tartalmazza. 

A csoport vezetője, feladata ellátásáról a munkaértekezleteken számol be a nevelőtestület előtt. 
 

Szülői Munkaközösség 

Az intézmény Óvodájában Szülői Munkaközösség működik. 
A Szülői Munkaközösség képviselőit az óvodába felvett gyermekek szüleinek több mint ötven szá-
zaléka választja meg, csoportonként 3 főt. 
 

A Szülői 
Munkaközösség 
dönt 

 saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 
 tisztségviselőinek megválasztásáról. 

A Szülői 
Munkaközösség 
véleményt 
nyilvánít 

 az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben. 

A Szülői 
Munkaközösség 
véleményét ki kell 

kérni 

 a fakultatív hit- és vallásoktatás idejének, helyének meghatározásakor, 
 az SZMSZ elfogadásakor, 
 intézményi munkaterv elfogadásakor. 
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Az intézmény belső kapcsolattartás rendje 

A közösségek közötti kapcsolattartás formáit tartalmazza 

 az éves munkaterv, 

 a részletes munkaköri leírások. 
 

A vezetők és intézmények közötti kapcsolattartás rendje, formája 

Intézményi közösségek: 

 vezetők közössége, 
 nevelőtestület közössége, 
 szakmai munkaközösség, 
 szülők közössége, 
 alkalmazotti közösség. 

 

A kapcsolattartás formái 
Vezetők közössége 

 Az intézményvezető mindennapos kapcsolatot tart a tagintézményekkel személyesen, telefonon 
vagy e- mailen. 

 A vezetők szükség szerint vezetői értekezletet tartanak 

 

A folyamatos kapcsolattartást a továbbképzések, bemutatók, nyílt napok alkalmából törté-
nő találkozások biztosítják 

Értekezletek 

Az óvodában az alábbi értekezleteket kell megtartani: 

 nevelőtestületi, 
 munkatársi, 
 szülői. 

Nevelőtestületi 
 Rendszeres kibővített értekezlet - évente 2x, témáját és időpontját a munkaterv tartal-

mazza. 

 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet - összehívhatja az intézményvezető, vagy a neve-

lőtestület, ha azt a nevelők 1/3-a kéri. 
 

A javaslattevő is és az intézményvezető is köteles előre közölni az értekezlet témáját. Az értekezletről 
mindenkor jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 

Munkatársi 
 Az intézményvezető hívhatja össze, de kezdeményezhetik a munkatársak is az előző 

feltételek mellett. 

 Résztvevők: óvodapedagógusok, dajkák, egyéb 

dolgozók  

Célja és feladata 

 Az óvodai nevelés célkitűzéseinek ismertetése. 
 Eredmények, hiányosságok feltárása, megvitatása. 
 A soron következő feladatok megbeszélése, felelősök kijelölése. 
 Munkaszervezési kérdések megbeszélése. 
 A dolgozók élet-, és munkakörülményeinek megbeszélése. 
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 Tájékoztatás aktuális kérdésekről. 
 A dolgozók véleményének, javaslatainak meghallgatása. 
 Tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás megtartása. 

 

Szülői 
 A szülői értekezletet az Szülői Munkaközösség elnökének egyetértésével az intéz-

ményvezető és a csoportvezető óvodapedagógusok hívják össze. 
 Az értekezletek időpontját és témáját a munkaterv tartalmazza. 

 Az értekezlet napirendjét három nappal előbb a szülők tudomására kell hozni hirdető-
táblán, vagy meghívók segítségével. 

Célja és feladata 

 A szülők pedagógiai ismeretének bővítése. 
 Az óvodai nevelés célkitűzéseinek, módszereinek ismertetése. 
 Tájékoztatás a gyermek fejlődéséről 
 Egészségügyi felvilágosító tevékenység. 
 Az SZMK vezetőségének megválasztása, munkatervének és végzett munkájának is-

mertetése, értékelése. 
 Tájékoztatás aktuális kérdésekről. 

 

A vezetők közötti feladatmegosztás 
Az intézményvezető felel 

 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 
 a takarékos gazdálkodásért, 
 a pedagógiai munkáért, 
 az óvoda ellenőrzési rendszerének működtetéséért, 
 a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 
 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 
 a pedagógusok középtávú továbbképzési programjának, valamint az éves beiskolázási 

terv elkészítéséért, 
 a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, 
 a munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a Szülői Munkaközösséggel való együttműködésért, 
 a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlásáért, 
 az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntésért, ame-

lyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal át más hatáskörbe, 
 a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartásáért a közalkalmazottak foglal-

koztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben 

 az intézmény külső szervek előtti teljes képviseletéért azon lehetőség figyelembevéte-
lével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat, 

 a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és nem átruházható – feladatok ellátásáért, 
 a gazdálkodási feladatokban való közreműködésért 
 

Az óvodavezető helyettes  felel 

Az óvodavezető helyet tes  tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. 
A nevelési területen közreműködik az intézményvezető által megállapított tevékenység irányításában. 
Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját. 
Felelős: 

 a gyermekbalesetek megelőzéséért, 
 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának szervezéséért, 
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 a nevelőtestületi értekezletek és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítésé-
ért, vezetéséért, 

 a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezéséért és előkészítéséért, 
 a nevelőmunka irányításáért és ellenőrzéséért, 
 a szabadságok tervezéséért és kiírásáért 
 a helyi szülői munkaközösség működtetésének segítéséért, 
 a jelenléti ívek elkészítéséért, kiosztásáért, 
 a helyettesítési beosztás elkészítéséért, 
 a gyermek -és felnőtt étkezés nyilvántartásáért. 
 Kockázatkezelési eljárásrend betartásáért 

 

A nevelőtestület és a dajkák csoportja közötti kapcsolattartás az óvodai munka egészét, vala-
mint az óvoda valamennyi alkalmazottját érintő ügyekben a félévente egy alkalommal összehívott, 
valamennyi alkalmazott részvételével tartott alkalmazotti értekezleten valósul meg. 

Az egyes tervezési időszak feladatait a csoport óvodapedagógusai rendszeresen megbeszélik a 

csoporthoz beosztott dajkával. 
 

A vezetők és az óvodai Szülői Munkaközösség közötti kapcsolat formái, a Szülői Munkaközös-
ségre ruházott véleményezési jog 

  A szülői munkaközösséggel való együttműködés szervezése az intéz-
ményvezető feladata. Az intézményvezető és a szülői munkaközösség elnöke az együttmű-
ködés tartalmát és formáját az éves munkaterv egyeztetésével állapítják meg. A szülői 
munkaközösség működésének feltételeiről az intézményvezető gondoskodik. 

  A szülői munkaközösség képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés 

azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek egyetértési 
vagy véleményezési joga van. 

  Ha a szülői munkaközösség az intézmény működésével kapcsolatosan véle-
ményt nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a vé-
lemény és a javaslat előterjesztéséről – 8 napon belüli rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehí-
vásával – az intézményvezető gondoskodik. 

  Az óvodai szintű szülői munkaközösség vezetőjével az  i n t é z m é n y veze-

tő, a csoportszintű ügyekben a csoport szülői munkaközösség képviselőjével az óvodape-
dagógus tart kapcsolatot. 

  Az intézmény vezetője a szülői munkaközösség elnökét legalább félévente tá-
jékoztatja az intézményben folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 

  Az óvodapedagógus a csoport szülői szervezetének képviselőjét havonta 
tájékoztatja. 

 

A szülők és óvodai nevelők kapcsolattartása 

 Az óvoda vezetésében a szülők képviseletét az óvodai Szülői Munkaközösség látja el. 

 Az óvodai csoportok Szülői munkaközössége 3-3 főt delegál az óvodai  Szülői Munkaközösségbe. 
  Tagjaik maguk közül elnököt és tisztségviselőket választanak. 

 A választmány munkaterv alapján dolgozik, melynek elkészítéséért és végrehajtásáért a 

Szülői Munkaközösség elnöke és az intézmény vezetője felelős. 
 A szülők kötelességeit és jogait a Nkt. 72. §-a tartalmazza. 

 A szülői munkaközösség intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői 
munkaközösség választott elnöke juttatja el az intézmény vezetőjéhez. 

 A szülői munkaközösség vezetőségét a munkatervben rögzített időpontban, nevelési 
évenként legalább kétszer hívja össze az intézményvezető, ezen alkalmakkor tájékozta-
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tást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, éves értékeléséről, valamint meghallgatja a 

szülői munkaközösség véleményét és javaslatait. 

 

A szülők szóbeli tájékoztatási rendje 

Az óvodapedagógusok rendszeres tájékoztatást kötelesek adni a gyermekekről, a gyermekek mérési eredménye-
iről,  
fejlődési üteméről évente min. 2 alkalommal 
Minden olyan információ, mely a gyermek előmenetelével kapcsolatosan meghatározó lehet, il-
letve érinti annak intézményben való tartózkodását – gyerekek alapvető személyiségi jogait nem 
sértve téma kell, legyen. Amennyiben olyan felmerülő kérdés, probléma lép fel, melyben a csoport-

ban dolgozó óvodapedagógus nem tudhat megfelelő információt adni, az intézmény vezetőjéhez kell 
irányítani a szülőket. Minden olyan üggyel kapcsolatosan, mely a gyermeket alapvető jogaikban 
érinti, az előírt protokollnak megfelelően kell eljárni. 
A tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekez-
letek. 

Az egyéni tájékoztatás az adott szülővel fogadóórán előre egyeztetett formában, módon és időben zaj-
lik az óvodapedagógusok saját meglátása szerint, évente kétszer kötelező jelleggel. 

 

A szülők írásbeli tájékoztatásának rendje 

Az óvodai élet eseményeiről f é n y k é p e k e t  a  z á r t  f a c e b o o k  c s o p o r t o k b a n  l e h e t  
m e g t e k i n t e n i .  Az óvoda faliújságján, a csoportszobák bejáratánál elhelyezett üzenő táblán, 
illetve zárt facebook csoportok üzenete által olvashatják az éppen aktuális ajánlatokat, közelgő ese-
ményeket, feladataikat. Amennyiben szükséges külön levélben szólítjuk meg a szülőket, illetve ne-

velőszülőket, gyámokat. 
 

 A szülői értekezletek rendje 

A csoportok szülői közössége számára az intézmény, nevelési évenként legalább kettő, a munka-

tervben rögzített időpontú, szülői értekezletet tart az intézményvezető irányításával, az óvodapedagó-
gusok közreműködésével. 
Az évnyitó szülői értekezleten közös bevezetőt tart az intézményvezető, ahol szülők értesülnek a ne-
velési év rendjéről, feladatairól, aktuális helyzetéről. 
Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az óvodapedagógus, a szülői 
munkaközösség képviselője kezdeményezésére, a gyermekközösségben felmerülő problémák meg-

oldására. 
 A szülői fogadóórák rendje 

Az intézményvezető, illetve az óvodapedagógusok a nevelési év során munkaidejükben fogad-

ják a  szülőket,, illetőleg esetenként előre megbeszélt időpontban azon kívül is. 

 

A szülők és óvodapedagógusok a nevelőmunka összehangolására az alábbi esetekben nyílik le-

hetőség 

 Nyílt napokon, játszó délutánokon; 
 Nyilvános ünnepélyeken; 
 Fogadóórákon; 
 Családlátogatásokon; 
 Szülői értekezleteken; 
 Hirdetőtáblán kifüggesztett információkon keresztül; 
 Óvodai rendezvények, vásárok közös megszervezése során; 
 Kirándulások során. 

Az egyéb részletes bontás a helyi munkatervben található. 
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A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a feladatok elvégzésével megbízott 

beszámoltatása 

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelessé-
geiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabá-
lyozza. Az alkalmazottak egy része nevelőmunkát végző pedagógus, a többi dolgozó 
a nevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazott. A pedagógus 
az óvodai nevelőmunka ellátása során a gyermekkel összefüggő tevékenységgel kapcsolat-
ban közfeladatot ellátó személy, büntetőjogi védelem szempontjából. 

 Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvé-
teli, ja- vaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 

 Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a ren-

dezvényeken, amelyekre meghívót kap. 

 Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszony-
ban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a dön-
tés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. 

 A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsola-
tos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

 Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az 

adott kér désekben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetér-
tésre jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. 

 A 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 többség (50% 
+ 1 fő).A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. 

A nevelőtestület véleményezési és elfogadási jogát nem ruházhatja át a PP és az SZMSZ-re vonatkozóan . 

A nevelőtestület átruházhat feladatokat a szakmai munkaközösségre. 

 A nevelőtestület a működő szakmai munkaközösséget megbízhatja átfogó elemzések, értékelé-
sek, beszámolók elfogadásával. A munkaközösség az elvégzett munka után 15 napon belül köte-
les tájékoztatni a nevelőtestületet. 

Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

Az intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart a fenntartóval, a társintézményekkel, a község 

iskolájával. Kapcsolatot tart a Bölcsödével és a Községi Könyvtár és Közművelődéssel. A partnerek 
véleményét munkánkról rendszeresen és meghatározott módon megkérdezzük és figyelembe 

vesszük. 
Az intézmény esetlenként kapcsolatot tart fenn a továbbképzést szervező intézettel, Szakszolgá-
lattal, védőnői szolgálattal. 
Az óvodát a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az intézményvezető és he-
lyettese képviseli. Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a nevelőtestület is kapcsolatot 

tart a különböző társintézményekkel. 
 

A fenntartó és az intézmény kapcsolata 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, ami kiterjed 

 az intézmény működésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátására, 
 az intézmény alapdokumentumainak előterjesztésére, elfogadására, 
 az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére, 
 az intézménygazdálkodási, törvényességi ellenőrzésére, 
 az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai munka értékelésére. 
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A kapcsolattartás formái 
 szóbeli tájékoztatás, 
 beszámolók, jelentések, 
 egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, 
 a fenntartó rendelkezéseinek átvétele, végrehajtása, 

 speciális információ szolgáltatás az intézmény működéséhez, gazdálkodásához, szakmai 

munkájához kapcsolódóan, 
 statisztikai adatszolgáltatás 
 az intézmény működésének és tartalmi munkájának értékelése 

 

Az általános iskola és az óvoda kapcsolata 

 Az  i n t é z m é n y v e z e t ő  é s  a z  óvodapedagógusok rendszeres kapcsolatot tartanak 

az iskola igazgatójával, pedagógusaival. 
 A kapcsolattartás célja az iskolába menő gyermekek beilleszkedését megkönnyítő 

együttműködés kialakítása. 
 A kapcsolattartó óvodapedagógus személye az évenkénti munkatervben kerül meghatáro-

zásra, feladatait megbízás alapján látja el. 

Az intézmény eseti kapcsolatot tart egyéb általános iskolákkal 
 kölcsönös, vagy egyoldalú meghívással, 
 volt óvodások után követéses vizsgálata alkalmával. 

 

A JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaföldvári Tagintézménye 

A kapcsolattartás formája elsősorban eseti, ami kiterjed 

 a gyermekek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő szakvélemény 

megkérésére, 
 az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására, 
 a gyerekek Szakszolgálatba történő fejlesztésére, foglalkozására, 
 az intézményvezető, az óvodavezető helyettes, a gyógypedagógus-logopédus konzultációs 

kapcsolatot tarthat a Szakszolgálattal a vizsgálatra küldött, vagy fejlesztő foglalkozásokon 
résztvevő gyermekekkel kapcsolatban. 

 

Tanulási képességeket vizsgáló bizottságok és az intézmény kapcsolata 

A sajátos nevelési igényű gyermekek vizsgálataival összefüggő kapcsolattartásra az intézmény-
vezető, az óvodapedagógusok és a gyógypedagógus jogosult. 

Feladatuk 

 a vizsgálatok kérelme, 
 a szakértői véleménnyel felvett óvodás szakvéleménye szerinti kapcsolatfelvétel kezde-

ményezése, 
 a szakértői véleményben rögzített kontroll vizsgálatok határidő szerinti kérelme, 
 a gyermek érdekében szükségesnek ítélt vizsgálatok kezdeményezése, kérelme. 

 

Kapcsolat a Gyermekjóléti Központtal 
 Az óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse, aki az intézményvezető, folyamatos kap-

csolatot tart a Gyermekjóléti szolgálattal. A személyes találkozás havi rendszerességgel tör-
ténik a Családsegítő- Gyermekjóléti szolgálatnál. Ezen a napon közös megbeszélés történik, 
hogy a családban jelentkező működési zavarokat ellensúlyozzák, a veszélyeztetettséget 
előidéző okok megoldására, megszüntetésére javaslatot készítenek. Segítenek a család-
nak vagy a gyermeknek a különböző szolgáltatásokhoz való hozzájutásban. 
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 A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, testi-, lelki egészségének bizto-
sítása érdekében tájékoztatják a szülőt a jogokról, támogatásokról, ellátási formákról, a 

fenntartó önkormányzat ezzel kapcsolatos rendeletéről. 
 Segítséget nyújtanak a kérelmek előterjesztéséhez, szükség esetén kezdeményezik a támo-

gatás megállapítását, az ellátás igénybevételét. 
 Észlelő-, és jelzőrendszerként működik az óvodai intézményben dolgozó valamennyi pe-

dagógus - a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, amely lehetővé teszi a gyermekeket ál-
talában veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének 
időben történő felismerését. 

 

Kapcsolat a Bölcsődével 
 A kapcsolattartó az intézményvezető, valamint a mindenkori kiscsoportos óvodapeda-

gógusok. 
 Szakmai munka kölcsönös megismerése meghívással. 
 Szakmai napokon való részvétel. 
 Az óvodába kerülő gyermekek megismerése 

o az óvodapedagógus bölcsődei látogatásaival, 
o a bölcsődések óvodába történő látogatásával. 

 

Kapcsolattartás az egyházak képviselőivel, a fakultatív hit- és vallásoktatás időpontjának, 
helyének biztosítása 

 Az egyházak képviselőivel az intézményvezető  tartja a kapcsolatot. 

 Az Óvodában, a szülők igénye szerint, az egyházi jogi személy fakultatív hit- és vallás-
oktatást szervezhet. 

 A hit- és vallásoktatás időpontját az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai élet-
rendet figyelembe véve kell szervezni. 

 Amennyiben igény van rá az óvoda biztosítja a hit- és vallásoktatáshoz szükséges helyet és tárgyi fel-

tételeket. Egyéb intézmények, közösségek és kapcsolata 

 Az intézményvezető és óvodapedagógusok rendszeres kapcsolatot tartanak a Bölcsőde ve-

zetőjével, dolgozóival, az iskola igazgatójával, illetve az iskola nevelőivel. 
 Az óvoda részt vesz a Kistérségi rendezvényeken. 

 

Intézményvezető kapcsolatot tart 

 Az önkormányzat részéről a polgármesterrel, az önkormányzati Bizottságokkal, vala-

mint önkormányzati tagokkal; 

 A Polgármesteri Hivatal illetékes vezetőivel, dolgozóival; 
 A Szőlőszem Bölcsőde vezetőjével; 
 A kistérségben működő más óvodai intézmények vezetőivel 
 Az iskola igazgatójával 
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével 
 JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaföldvári Tagintézménye vezetőjével 
 A Megyei Pedagógiai Oktatási Központtal. 

A kapcsolattartásba a helyettes is segítséget nyújt. 
A tanulmányi kirándulások, séták, mozi- és színházlátogatás, sportnapok szervezése a munkaterv 
alapján történik. A csoportok minden tevékenység szervezésekor előzetesen, írásban értesítik az 
eseményekről az intézményvezetőt. 
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Belső ellenőrzés 

Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az intézmény-
vezető a felelős.  
A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó 

 szakmai tevékenységgel összefüggő,  va l amint  

 a gazdálkodási, működési tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

A szakmai ellenőrzések ellenőrzési terv alapján történnek, az ellenőrzési terv az intézményi éves 

munkaterv része. 
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének az intézményben alkalmazott módszerei: 

 látogatás, 
 vizsgálat, 
 helyszíni ellenőrzés, 
 beszámoltatás szóban és írásban, 
 dokumentumok ellenőrzése, 
 adatok bekérése, 
 vezetői értekezlet, konzultáció. 

A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje 

 Az intézményvezető ellenőrzési ütemterv alapján végzi munkáját, ellenőrzi és értékeli 
a közalkalmazottak munkáját, a pedagógiai munka eredményessége és az óvoda zavartalan 

működése érdekében. 
 Az ellenőrzési ütemtervet az intézményvezető készíti el. 

 

Az ellenőrzési terv tartalmazza: 

 az ellenőrzési területeket, 
 az ellenőrzés formáját, módszerét, 
 az ellenőrzés főbb szempontjait, 

 az ellenőrzött időszak meghatározását, 
 az ellenőrzést végző megnevezését, 
 az ellenőrzés időpontját, 
 az ellenőrzés tapasztalati értékelésének időpontját és 

módját. Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell 

hozni. 

 

 A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység 
hatékonyságának mérése. 

 A belső ellenőrzés rendjét olyan módon kell kialakítani, hogy a nevelési év során valamen--
nyi dolgozó munkáját értékeljék. 

 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az intézményvezető dönt. 
Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

 az óvodavezető helyettes 
 a szakmai munkaközösség 

 a szülői szervezet. 

 

Az ellenőrzés kiterjed: 

 a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, 
 minőségére 

 a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 
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Az ellenőrzés fajtái 
 

 Tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerint, az önértékeléshez kapcsolódóan. 
 Spontán, alkalomszerű, a problémák feltárása, megoldása érdekében, valamint a napi 

felkészültség felmérése miatt. 

Az ellenőrzés tapasztalatait mindenkor értékelni kell. Az általános tapasztalatokat a nevelőtestü-
lettel ismertetni kell. 

 

Az óvoda belső ellenőrzésre jogosultak 

 

intézményvezető (az óvodában, minden tevékenységet jogosult ellenőrizni) 

óvodavezető helyettes (az intézményvezető által meghatározottakat jogo-

sultak ellenőrizni) munkaközösség vezető (az adott évben kiemelt nevelési feladatok teljesí-

tését ellenőrizheti felkérésre) 
Visszacsatolás az ellenőrzésre 

 azonnali megbeszélés az ellenőrzött személlyel, 
 vezetői megbeszélések keretén belül, 
 munkaközösségi foglalkozásokon, 
 nevelési évet értékelő munkatársi és nevelőtestületi értekezleteken. 

 

Az ellenőrzés szempontjai 

 a törvényesség betartása 

 a pedagógiai program teljesítése 
 az intézmény működését meghatározó szabályzatok betartása 
 a dolgozó munkaköri leírásának teljesítése 
 pedagógiai eredményesség 

 szakmai, módszertani kultúra 
Mindenkori szempont a gyermek fejlettségi-, neveltségi, viselkedési szintjének, szokás-, szabályrend-
szerének, társakhoz való viszonyának, játék tevékenységének megfigyelése, illetve az évente el-
fogadott szempontok alapján. 

 

Az ellenőrzés követelményei 
 Az óvodapedagógusok személyiségének, egyéniségének, egyéni adottságainak 

megfigyelése a kompetencia területek alapján. 
(Az ellenőrzött személy véleményét meg kell hallgatni, az eredményesség számonké-
rése érdekében) 

 Az ellenőrzést mindenkor értékelésnek kell követnie, amelynek segítenie kell a fej-

lesztést, az elemzés után konkrét feladatokat kell meghatározni, határidővel, mely ré-
sze az önfejlesztési tervnek. 

 Az ellenőrzésnek mindenkor reális helyzetet figyelembe vevőnek, elfogulatlannak kell lennie. 

 Az ellenőrzés eredményeiről, az ellenőrzésre jogosultak, az intézményvezetőnek, 
írásban kötelesek beszámolni. 

 Azóvoda éves munkatervében évről-évre ki kell egészíteni az ellenőrzési szempon-

tokat, és azt az éves ellenőrzési tervben rögzíteni kell. 
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Külső ellenőrzés, tanfelügyelet 
 

Cél: Az intézmény működésére vonatkozó külső és belső szabályozóknak való megfelelés vizs-

gálata. Az írott dokumentumok, követelmények, normák összehasonlítása, megfeleltetése a va-
lódi működésnek. 

Az intézmény vezetése meghatározza működő folyamatainak ellenőrzésével kapcsolatos hatáskörö-
ket, módszereket. Meghatározza az ellenőrzés során nyert információk felhasználásának módját 
és az ellenőrzést követő beavatkozást. 
Az ellenőrzés kiterjed a nevelőmunkára, az óvoda egész munkájára, a szervezeti kultú-
rára. Az ellenőrzés 3 szinten valósul meg: 

-  a pedagógus, 
- a vezető 

- az intézmény 

 

Az óvodapedagógus pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei: 
 

1.Pedagógiai módszertani felkészültség 

2.Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

3.A tanulás támogatása 

4.A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési 
igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval 
együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

5.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, fenntarthatóság szempontjai-
nak figyelembevétele, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

6.Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

7.Kommunikác és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

8.Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 
9.A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezet-
tudatossághoz kapcsolódó attitűdök formálásának módja 

 

A vezető pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei  
 

1. Az intézményi pedagógiai  folyamatok -nevelési ,  tanulási ,  taní tási ,  fej lesztési ,  diagnoszt i-
kai-stratégiai vezetése és operatív irányítása 

2. Az intézmény szervezetének és  működésének  stratégiai vezetése és operatív irányítása 

3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása 
5. A vezetői kompetenciák fejlesztése 

 

Az intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei  
 

1. Pedagógiai folyamatok 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
3. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6. A pedagógiai működés feltételei 
7. Az intézménytípusra vonatkozó nevelési ,  nevelési -oktatási  i rányelvben meg-
határozott  országos szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés. 
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AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

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

Az óvodai felvétel rendje 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik. 
 A felvételnél meghatározó a fenntartó által megállapított férőhelyszám. 
 A gyermeket abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek környezetében (körzetében) 

lakik életvitelszerűen. 

 Az óvodai jelentkezés módját, a határidő előtt legalább 30 nappal, nyilvánosságra hoz-
za a fenntartó. 

 A felvételt az  i n t é z m é n y v e z e t ő  b o n y o l í t j a .  
 Minden jelentkező gyermeket nyilvántartásba kell venni 

 A szülő gyermeke felvételét bármikor kérheti a törvényi előírások határain belül. 
 A beíratáshoz szükséges: 

- a gyermek személyi azonosítója és lakcímkártyája, 
- az egyik szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája, 
- születési anyakönyvi kivonat másolata, 
- gyermek TAJ kártyája. 

Csoportok szervezési elvei 

 

 létszámhatárok (minimum 13 fő, maximum 25 fő - a maximális létszám 20%-kal 

növelhető, fenntartói engedély alapján), 
 csoportszoba férőhelye, 
 tartalmi szempontok alapján: - életkor 

- fejlettség 

Óvodán belül, ha a feltételek adottak, többféle csoport-kialakítási elv is érvényesülhet, amennyi-

ben az nem sérti a helyi nevelési gyakorlat alapelveit. 

A csoportok létszámkülönbsége csoportokon belül maximum 2-5 fő eltérést mutathat. 

 

 

 

Napi nyolcórás, vagy több ellátás szervezése 

A fenntartó által biztosított keretek között, - a szülők igénye alapján- a gyermekek egész napos 

ellátásban részesülhetnek. Az óvoda reggel 6.30 órától délután 16.45 óráig fogadja a gyermekeket. 

A reggeli gyülekezés egy csoportban történik, 7 óráig, a délutáni időszakban a csökkenő csoport-

létszámok miatt 15.45 órától 16.45 óráig összevontan működhetnek a csoportok. 

 

Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás, kapcsolattartás rendje 

 

Mivel Óvodánkban még senki nem végezte el a cukorbeteg gyermekek ellátásával kapcsolatos továbbkép-
zést, így speciális eljárásrend szerint, a gyermekorvossal kötünk szerződést e tekintetben. Egy óvodapeda-
gógust beiskolázunk a közeljövőben. 

 

 



   Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 
  

27 

 

 Az Nkt. 25 § (5) bekezdése alapján az óvodába járó gyermekek egészségügyi gondozását az 
óvoda gyermekorvosa, fogorvosa és védőnője látja el, (a fenntartó és a házi gyermekorvosi 

szolgálat közötti megállapodás alapján). 
 Az egészségügyi ellátás a 26/1997. NM. rendelet alapján történik. (Az orvos és védőnő fel-

adatait külön jogszabály tartalmazza.) 

 Az intézményvezető feladatai az egészségügyi ellátás keretén belül: 
- biztosítani az egészségügyi (védőnői) munka feltételeit, 

védőnő számára az óvodában, 
- gondoskodni a szülők tájékoztatásáról kötelezettségükkel 

kapcsolatosan, 

- szükség szerint előkészíteni a gyermekek védőnői vizsgálatát. 
 Az óvoda  orvosa évente megvizsgálja az óvoda összes gyermekét. 
 A védőnő évente többször ellenőrzi a gyermekeket az óvodai közösségben. 
 A látás-, és hallásellenőrzését évente elvégzik a szakemberek. 

 

Az intézmény egészségvédelmi szabályai 
Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabá-
lyokat szigorúan be kell tartani! 

 Az óvodában megbetegedett, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövi-
debb időn belül haza kell vinnie 

 Az óvónőnek addig is gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításá-
ról, ha szükséges orvosi ellátásáról. 

 Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát, teljes gyógyulásig nem látogathatja. 
 Betegség után csak orvosi igazolással fogadható a gyermek az óvodába. 
 Fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell. A további megbetege-

dések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre. 
 Az óvodákban csak egészségügyi könyvvel rendelkező személyek dolgozhatnak. 

 Az óvoda konyháján csak egészségügyi könyvvel rendelkező személyek tartózkodhatnak. 
 A csoportszobába a szülők csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (nyílt napok, ün-

nepélyek, szülői értekezlet stb.). 

 Az óvoda egész területén dohányozni tilos! 

 Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos! 

 Az óvoda helyiségeit, más nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, (ne-

velési időn túl lehet). 

 Az óvoda dolgozói továbbá ügynökök, üzletkötők, vagy más személyek az óvoda területén 

keres kedelmi tevékenységet nem folytathatnak. (Kivétel az óvoda által szervezett vásárok al-

kalmával.) 
 Az óvodák helyiségeiben párt vagy párthoz kötődő társadalmi szervezetek nem működhet-

nek. 

 

 

Az óvoda munkarendje 

Az SZMSZ alapelveinek konkretizálását az  óvoda Munkaterve tartalmazza, amely évente kerül 
felül- vizsgálatra. 

Az év rendje 

 Az óvodai nevelési év szeptember 01-től, a következő év augusztus 31-ig tart. 

 Az óvoda nyári zárva tartása 2-3 hét, amely évente kerül egyeztetésre az intézmény-
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vezetővel, hogy a szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzésére sor kerülhessen. 

Az óvoda zárva tartása alatt azoknak a  gyermekeknek, akiket a szülők nem tudnak elhe-
lyezni felügyeletet biztosít a fenntartó. Az intézményvezető a zárva tartás pontos időpontját 
legkésőbb, minden év február 15-ig a szülők tudomására adja, írásban.  

 Az ünnepekkel, megemlékezésekkel kapcsolatos változásokról - országos és helyi rendelke-
zések figyelembevétele mellett- hét nappal előbb kell a szülőket értesíteni. 

 A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról az óvoda írásban kiké-
ri a szülők véleményét. A konkrét időpontról hét nappal előbb tájékoztatni kell a szülő-
ket. (Az igényelhető őt napból, három napot arra az időszakra kell tervezni, amikor az ün-
nepek előtt, illetve után csökkent létszámmal üzemel az óvoda. Pl.: az iskolai téli-, őszi-
, tavaszi szünet.) A  zárva tartás alatt a szülők jogos igénye alapján, ügyeletet kell szer-

vezni.  

 

Gyermekvédelmi rendszer 

Az intézményben az intézményvezető a gyermekvédelmi felelős, ő látja el a gyermekvédelemmel 
összefüggő feladatokat. 

Nevelési év kezdéskor a szülők tájékoztatást kapnak a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős szemé-
lyéről, valamint arról, hogy mely időpontban kereshető fel. 

 

Tájékoztatás a pedagógiai programról, az SZMSZ-ről és a házirendről 

Az  i n t é z m é n y vezető irodájában kell elhelyezni e g y példányban: 

 az intézmény pedagógiai programját, 
 az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, 
 az óvoda házirendjét. 

 

Ezt a szülők az intézményvezetőtől előzetes egyeztetés után elkérhetik. 
 

 A szülők az intézményvezetőtől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a dokumentumokról. 
Erre a minden évben meghatározott fogadóórán van módjuk. Egyébként a szülővel tör-
ténő előzetes megállapodás alapján a tájékoztatás más időpontban is lehetséges. 

 Az óvoda hirdetőtábláján közölni kell a dokumentumok elhelyezését, valamint a tájé-
koztatás idejét. 

 Az intézmény dokumentumainak egyéb megismerési formája az intézmény honlapja: 
www. cserkeszolo.hu 

 

Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az     óvodával 

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

gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely 

 a gyermek érkezésekor a gyermek átöltöztetéséhez és az óvodapedagógusnak felügyeletre 
átadásához, valamint a kísérő távozásához szükséges, 

 a gyermek távozásakor a gyermek óvodapedagógustól való átvételéhez, átöltöztetéséhez, 
valamint távozáshoz szükséges. 

 

Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben 

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

nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, 

http://www/
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 valamint minden más személy. 
A külön engedélyt az intézmény  vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és 

szükség szerint, egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. 
Nem kell a benntartózkodásra engedélyt kérni 

 a szülőnek, a gondviselőnek az óvoda által tartott értekezletekre, meghívott programokra 

való érkezésekor; 
 a meghívottaknak az  óvoda valamely rendezvényén való tartózkodásakor. 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése, benntartózkodása, a követke-
zők szerint történhet 

 A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az intézményvezetővel 
történt egyeztetés szerint történik. 

 Az óvodába érkező személyt az őt fogadó alkalmazott az irodába kíséri, ahol a belépni 
kívánó személy a szükséges engedélyt intézheti. Ilyen esetben a személy felett folyamatos 

felügyeletet kell gyakorolni. 

 Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását külsős személyek (kivéve a szülők) részé-
re az intézményvezetővel történt, előzetes egyeztetés után – engedélyezhetii. 

 

A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje, a helyettesítés rendje 

 Az intézményvezető heti munkaideje 40 óra. Kötelező órája: 10 óra. 
 Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén, - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos, 

hatáskörében, valamint a gazdasági jogkörébe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősség-
gel az intézmény helyettes vezetője látja el, akinek székhelye Szőlőszem Bölcsőde 5465 

Cserkeszőlő, Szinyei út 3.  
 A helyettesítéssel megbízott vezető az intézményvezető tartós távolléte esetén gyakorolja a 

kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a leg-

alább kéthetes, folyamatos távollét. 
 Az intézményvezető és a helyettes vezető egyidejű akadályoztatása esetén az óvodavezető 

helyettes látja el a feladatokat. 

 Az intézményvezető, helyettese és az óvodavezető helyettes együttes akadályoztatása 
esetén, óvodán belül a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező pedagógus látja el a he-
lyettesítést. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának 
megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 Az intézményvezető helyettes  heti munkaideje 40 óra, 
Az óvodavezető helyettes kötelező óraszáma heti 24 óra, 

 Az intézmény dolgozóinak munkaideje heti 40 óra, melyből az óvodapedagógusok heti 32 órát, a 

gyógypedagógus heti 11 órát köteles gyermekcsoportban eltölteni, valamint heti négy órá ban köte-
les az intézményben felkészülni a következő napi feladatokra és ellátni az adminisztrációs felada-
tokat, valamint az eseti helyettesítést, elrendelt feladatot. 

Intézményi óvó, védő előírások 

 Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata, hogy az egészségük és testi ép-
ségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy annak megelőzése ér-
dekében a          szükséges intézkedéseket megtegye. 

 A COVID-19 vírus miatt kialakult járványhelyzet miatti prevenció 

 Minden dolgozónak ismerni kell a Munkavédelmi Szabályzatot és Tűzvédelmi Szabályzatot, 
valamint tűz esetén előírt utasításokat, a menekülés útját. 
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A dolgozók munkaköri alkalmassági vizsgálata 

 Az intézmény dolgozóinak munkaköri alkalmassági vizsgálata a 33/1998. (VI.24.) NM ren-
delete alapján történik. Munkába lépés előtt valamennyi dolgozó köteles foglalkozás – 

egészségügyi vizsgálaton részt venni, az intézmény, foglalkozás - egészségügyi orvosánál. 
 A munkavállalók időszakos, rendszeres vizsgálaton vesznek részt, a mindenkori érvé-

nyes jogszabályban előírtak szerint. 

A gyermekekkel kapcsolatos óvó, védő előírások 

 A gyermekek egészsége és testi épségének védelme érdekében minden óvodai dolgozó kö-
telessége a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra, a tilos és az elvárható magatartás-
formákra a figyelmet felhívni. Az óvodai nevelési év megkezdésekor, óvodai tevékenységek al-
kalmával: kirándulások, uszodai, és egyéb külön szervezett tevékenységek előtt – fel kell 

hívni a figyelmet az eszközök helyes használatára, a biztonságos közlekedésre, a helyes vi-
selkedésre. Az ismertetés a gyermekek életkorának megfelelő szintű kell, hogy legyen. Az 

ismertetés tényét, tartalmát, időpontját az adott csoport csoportnaplójában kell dokumentálni. 
 Az intézmény összes dolgozójának kötelessége, amennyiben balesetet előidéző veszélyt 

észlelt azt megszüntesse, vagy a megszüntetés érdekében intézkedjen. 
 Járványügyi prevenció 

Gondoskodni kell az épületben, illetve a helységek berendezésében rejlő balesetveszély elhárí 
tásáról 

 Tetőcserép, csatorna, külső vakolat megfelelő állapotának folyamatos figyelemmel való köve-
tése, a szükséges javítás azonnali megszervezése. 

 Bútorzat, játékok szálkamentessége, (lehetőleg lekerekített sarkok) stabil polcrendszer és 
ülőhelyek biztosítása. 

 Lépcsők csúszás mentességének biztosítása. 
 Köves-, melegpadlós helységek felmosása csak akkor, amikor a gyermekek nem tartózkodnak ott. 

 Sporteszközök stabilitásának biztosítása. 
 Konnektorok ellátása védődugóval. 
 A vegyszerek, tisztítószerek - gyermekek elől elzárva történő- tárolása. 
 Az audiovizuális eszközök használata felnőttek felügyelete mellett. 

 Az épület ajtóinak biztonságos zárása. 
 

Gondoskodni kell az udvari játékok stabilitásáról és a felnőttek felügyeletéről 
 Kiálló, hegyes, szöges tárgyak eltávolítása. 
 Figyelem felhívás az udvaron található tüskés fák ágaira (termések fogyasztásának veszé-

lyeire) 

 Az udvari játékok kötelező felülvizsgálata 

 

Kirándulások előtt fel kell hívni a gyermekek figyelmét 
 Alapvető közlekedési szabályokra. 
 Balesetveszélyekre (balesetvédelmi oktatás gyermekeknek) 
 Vízparton a víz veszélyére. 
 A növények és az esetlegesen közelükbe merészkedő állatok veszélyeire. 

Az esetlegesen mégis bekövetkező baleset esetén az óvodapedagógus teendőinek sorrendisége 

 Elsősegélynyújtás, sérült ellátása. 
 Orvoshoz szállítás, illetve mentő értesítése (szükség szerint) az óvónő által. 
 Szülő értesítése. 
 Baleseti jegyzőkönyv készítése. (www. om.hu/baleset) weboldalon. 

 

http://www/
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Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 
eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvodába járó gyermekek-
nek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszé-
lyezteti. 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 
 a természeti katasztrófa 
 a tűz 

 a robbanással történő fenyegetés. 
 

Amennyiben az intézmény bármely dolgozójának az óvoda épületét vagy a benne tartózkodó 

személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut tudomására köteles azt azon-
nal közölni az óvoda vezetőjével, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

 

Az intézményvezető dönt a szükséges intézkedésekről, majd a fenntartó értesítéséről. 
Rendkívüli esemény esetén az intézményvezető intézkedhet. Akadályoztatás esetén az SZMSZ-ben 

 szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 
A rendkívüli eseményről értesíteni kell: 

 a fenntartót 
 tűz esetén a tűzoltóságot 
 robbanással történő fenyegetés esetén a rendőrséget (112) 

 személyi sérülés esetén a mentőket. 
 

A lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell a tényről az épületben lévő valamennyi személyt, 
majd ezt követően történik meg a gyermekek mentése az óvodából az óvodában található „Tűzriadó 
terv” mentési gyakorlata alapján. A tűzvédelmi felelős közreműködik az óvoda elhagyásának lebo-
nyolításában. 

A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen tör-
ténő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek csoportvezető óvodape-
dagógusai a felelősek. 

 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni: 
 az épületből minden gyermek távozzon (pl. mosdóból is stb.) 

 a kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyek segítésére 

 utoljára az óvodapedagógusok és dajkák távozzanak, meggyőződve, hogy nem hagytak 

hátra gyermeket 

 a gyülekezőhelyen a gyermekek megszámolására. 
A vezetőnek, illetve az intézkedésre jogosultnak gondoskodnia kell: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról 
 a közművezetékek elzárásáról (gáz, elektromos áram) 
 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről 
 az elsősegélynyújtás megszervezéséről 
 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek fogadásáról (rendőrség, tűzoltóság, tűz-

szerészek,) 
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A rendvédelmi szervek helyszínre érkezését követően tájékoztatást kell adni: 

Helyszín 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről 
 a veszélyeztetett épület jellemzőiről. Helyszínrajzáról, 
 a közművezetékek helyéről 
 az épületben tartózkodók létszámáról, életkoráról, 
 az épület kiürítéséről. 

 

A gyermekek további elhelyezését a Szőlőszem Bölcsődében kell megoldani a szülők értesítéséig. 
 

A munkaidő beosztása, és a helyettesítés rendje 

 Az intézményben a hivatalos munkarendet az óvoda éves munkaterve tartalmazza 

 Az óvoda 5 napos (hétfőtől-péntekig) munkarenddel üzemel. 
 Nyitvatartás: 6.30 – 16.45-óráig, lépcsőzetes munkakezdéssel, illetve befejezéssel történik. A 

dajkák a délutáni takarítást 16.00 órától 17.00-ig végzik. A létszámok alakulásától függően 

összevont csoport működik reggel és délután. 
 A gyermekek napirendje a PP-be és  az óvoda csoportnaplóiba kerül rögzítésre. 
 Az óvodapedagógusok távollétei, programjai esetén a 40 órás időkeretbe beszámít a: 

- továbbképzéseken való részvétel, 
- fogadóóra, 
- szülői értekezlet, 
- szülő – gyermek – óvoda (intézmény) közös programjai, 

- hivatalos kiküldetés, 
- gyermekek kísérése, 
- táborok, 
- tanulmányi kirándulások, 
- kistérségi kapcsolatok ápolása, rendezvényeken való részvétel. 

 

A dolgozó munkakezdés előtt 5-10 perccel a munkahelyén, ill. a nevelés nélküli munkanapokon a te-
vékenység kezdete előtt 5-10 perccel annak helyén köteles megjelenni. 

A munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az 
adott munkanapon reggel 7 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, vagy helyettesé-
nek, hogy a helyettesítéséhez szükséges intézkedést megtehessék. Egyéb esetben a dolgozó az in-

tézményvezetőtől kérhet engedélyt, a távolmaradásra legalább 2 nappal előbb. 
A hiányzó óvodapedagógus köteles naplóját a csoportban hagyni, hogy akadályoztatása esetén a 

helyettesítő nevelő biztosíthassa a gyermekek számára a nevelési terv szerinti előrehaladást. 
Az intézmény fogadónapjai 

 Az intézmény éves munkatervében kerül meghatározásra a szülők és egyéb érdeklődők 
fogadásának időpontja. 

Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használata, hasznosítása 

 

 Az intézmény épületeit címtáblával, zászlóval (nemzeti és uniós) kell ellátni. 
 Az óvoda létesítményeit és helyiségeit az óvoda nyitvatartása  alatt lehet használni. 
 Az óvoda helyiségeit csak rendeltetésnek megfelelően, arra a célra lehet használni, amelyre 

a helyiséget kialakították. 
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 Az intézmény saját bevételeinek növelés érdekében – ha az nem sérti az alapfeladatok 

ellátását – szabad helyiségeit, berendezéseit nevelési időn túl, eseti szerződéskötéssel, 
bérbe adhatja. 

 A helyiség eltérő rendeltetés céljára történő használatához a fenntartó engedélye szükséges. 
 

 Az intézményben végezhető reklámtevékenység 

 Reklámhordozó csak az intézményvezető engedélyezésével helyezhető el. 

 

A reklámtevékenység jellegének besorolása 
Az intézményvezető önállóan, illetve az általa jelentősnek minősített reklámtevékenység esetében: 

 a nevelőtestület, 
 a szülői közösség, valamint 

 a gyermek közösségek bevonásával állapítja meg valamely reklámtevékenység jellegét. 
 

Az intézményvezető köteles: 
 a pedagógusoktól, 
 a szülőktől, 
 a gyermekektől érkező, az intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevé-

telt megvizsgálni. 
 

Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai 
Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai: 

 újságok terjesztése, 
 szórólapok, 
 plakátok, 
 szóbeli tájékoztatás stb. 

 

Az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az intézményvezető által kiadott 

engedély határozza meg. 

  Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, 
erkölcsi jogokat veszélyeztet. 

  Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erő-
szakra, a személyes vagy a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítá-
sára ösztönözne. Politikai függetlenség. 

Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való megjelen-

tetése csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges. 
Engedélyt az intézményvezető adhat. 

 

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 

 

Az intézményben ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: 
 az óvodai foglalkozások, 
 szükség esetén a logopédiai szolgáltatások  

 sajátos nevelési igényű gyermekeknek felzárkóztató foglalkozás, 
 a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete, 
 a hit- és vallásoktatás, 
 az intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata. 
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Külföldi gyermekeknek adható kedvezmény 

 

A Nkt 92. § (1) bek. alapján a nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jo-
gosulttá, ha: 

 menedékjogot kérő, menekült, menedékes a szabad mozgás és tartózkodás jogát Ma-

gyarországon gyakorolja, 

 bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra 

jogosító engedéllyel rendelkezik. 

A feltételek meglétét az intézménybe történő felvételénél igazolni kell. 

 

A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltéte-
leknek, az óvodai nevelést, a pedagógiai szakszolgálatokat a magyar állampolgárokkal, azonos felté-
telekkel veheti igénybe. 

 

A jog akkor gyakorolható, ha a szülő és a gyermek három hónapot meghaladó tartózkodásra jo-

gosító engedéllyel rendelkezik és a szülő keresőtevékenységet folytat. E rendelkezéseket az 
érintett házastársa és gyermeke tekintetében is alkalmazni kell. 

Az a nem magyar állampolgár, aki az oktatásért felelős miniszter meghívólevelével rendelkezik, a 
meghívólevélben meghatározott ellátást a magyar állampolgárokkal azonos feltételek szerint ve-
heti igény- be. 

Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (1)-(6) bekezdésben foglaltak hatálya alá - ha 

nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik -, az óvodai ellátásért, to-

vábbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. 

 

 

A gyermek attól a naptól látogathatja az óvodát, amikortól érvényes orvosi engedéllyel rendelkezik. 

 

 
 

Feladata 

Mindazon feladatok ellátása, amelyet az Óvodai nevelés országos alapprogram és a helyi neve-

lési program előír. 

Általános feladatok 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen 

belül: 
– az egészséges életmód alakítása, 
– az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés, 
– az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

Az óvodai élet, tevékenységi formái  
 Játék, verselés, mesélés, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, festés ,  min-

tázás, festés, kézi munka, mozgás, külső világ tevékeny megismerése, munka jellegű 

feladatok, tevékenységben megvalósuló tanulás. 
 Alapdokumentumnak a nevelők által választott és elfogadott pedagógiai program tekinthető, 

amely az óvodai nevelés országos alapprogramjára épül. 
 Az  i n t é z m é n y vezető a nevelőtestülettel közösen helyi nevelési- fejlesztési módszereket 

dolgoznak ki. 

 TARTALMI MUNKA SZERVEZÉSE 

http://www.optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175803&sid628736
http://www.optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175803&sid628736
http://www.optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175803&sid633088
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AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK 

ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 Az intézményvezető, e dokumentumok alapján készíti el az éves pedagógiai munkatervét. 
 Az óvodapedagógusok - az elfogadott irányelvek alapján- önállóan szervezik a csoport fej-

lesztő tevékenységét. (Éves ütemtervet készítenek, melyben konkrétan meghatározzák az adott 
csoportra vonatkozó tartalmi és szervezési feladatokat.) 

 Az intézményvezető az ellenőrzéseken szerzett információk alapján és az óvodapedagógu-
sok tapasztalatai alapján értékelik az éves tartalmi munkát és határozzák meg a következő év fel-
adatait. 

 

 

 

Hagyományok 

 A hagyományápolás célja az intézmény hírnevének megőrzése, növelése. 
 A hagyományápolás – bevonva ebbe a gyermekeket is – az óvoda valamennyi dolgo-

zójának feladata. 
 

 

A hagyományápolás eszközei 
 Ünnepségek, rendezvények 

 Egyéb eszközök (pl. kiadványok) 
Az intézmény hagyományai érintik 

 az intézménybe járó gyermekeket, 

 a dolgozókat és 
 a szülőket. 

 

A hagyományápolás érvényesülhet az intézményben 

 jelkép használatával 
 gyermekek, felnőttek ünnepi viseletével 
 az intézmény belső dekorációjával 

 

A gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok 

 Közös megemlékezések név-, illetve születésnapokról. 
 Óvodai ünnepélyek, rendezvények megtartása. 
 Népi hagyományok ápolása, jeles napokhoz tartozó szokások, népi kézműves technikák 

bemutatása, megtanítása. 
 Tanulmányi kirándulások és egyéb látogatások szervezése. 
 Kistérségi rendezvényeken  való  r é szvé te l .  

 

A részletes kidolgozást és időpontokat az óvoda munkaterve tartalmazza. 

Ünnepek 

 Az óvodák épületét az állami és a nemzeti ünnepet megelőző negyedik munkanapon fel kell 

díszíteni. 

 A csoportszobákat a gyermekek által készített papír nemzeti zászlókkal kell díszíteni. 
 Az ünnepet megelőző utolsó munkanapon az óvodai tevékenység keretében, játékos formá-

ban az óvodapedagógusnak meg kell emlékeznie az ünnepről. 
 A gyermekek részére az ünnephez kapcsolódó dalokat, verseket kell tanítani. 
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. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK EGYÉB FŐ SZABÁLYAI 

 

Az óvodát jelképező logo megjelenítésének formái: 
 pólón, 
 leveleken, 

 meghívókon. 
Rendezvényeken, kirándulásokon, közös óvodai ünnepeken a logo használatát szorgalmazzuk. 

 

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat teremt-
sen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is 
Alapelv, hogy az óvodai ünnepélyek és rendezvények mindenkor a gyermekek életkori sajátosságai-
hoz igazodjanak! 

Minden óvodai dolgozónak kötelessége az ünnepi készülődésben, ünneplésben részt venni. Az óvoda 

ünnepein, rendezvényein az óvodapedagógusok és a gyermekek az alkalomhoz illő öltözetben jelen-

jenek meg. 

 

Felnőtt közösségek hagyományai 
 A nevelési évet nyitó értekezlet minden év szeptember 15-ig, 

 A nevelési évet záró értekezleteket minden év június 10-ig, 

 Szakmai napok, továbbképzések 

 Házi bemutatók 

 A távozó dolgozók, nyugdíjba menők búcsúztatása 

 Közös karácsonyi ünnep 

 Egyéb ünnepek, hagyományok az óvoda hagyományai szerint. 

 

Lobogózás 
 A 2000. évi XXXVIII. tv. módosított l995. évi LXXVIII. tv., valamint a végrehajtása tár-

gyában 2000. VII. 20-án hatályba lépett 132/2000. (VII.14.) kormányrendelet értelmében „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 állagának (minősége, tisztasága stb.) megtartásáról az óvodavezető helyettes  gondos-

kodik. 

 

 

. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 

A munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony létrejötte 

 

 Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben vagy hatá-
rozott idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, mi-
lyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja. 

 Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztat-
hat külsős személyeket. 

 Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladat-
ra, határozott időre, átmeneti időszakra. 
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Az intézménnyel munkaviszonyban állók díjazása 
 

 A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben, vagy kinevezé-
si okiratban kell rögzíteni. 

 

A nevelőmunka anyagi és erkölcsi megbecsülése 

 folyamatos, eredményes nevelőmunka, 
 a közös célok megvalósításában való aktív részvétel, 
 továbbképzéseken való aktív részvétel, 
 hatékony önképzés, 
 tapasztalatok hatékony átadása. 

 

Kitüntetési javaslat feltételei 
 szakmailag igényes, kreatív, vezéregyéniség, 
 példamutató munkavégzés az intézményért és a közösségért, 
 megbízások önként vállalása és azok felelősségteljes elvégzése, 
 minimum 10 éves szakmai gyakorlat, 

 munkaidőn túli tevékenységek rendszeres szervezése, működtetése, azokra tudomá-
nyos előkészület, 

 részvétel az óvoda- és a község oktatással kapcsolatos programjaiban, 

 aktív közéleti tevékenység folytatása, 
 eredményes részvétel pályázatokon, 
 szakmai publikációk, tanulmányok készítése, 
 továbbképzések, előadások megtartása, 
 munkaközösségben feladatvállalás és színvonalas munkavégzés, 
 a nevelés terén újító tevékenységek végzése (helyi nevelési gyakorlat kidolgozása, 

eredményességének gyakorlati bizonyítása). 

A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok meg őrzése 

 

 A munkavégzés teljesítése az intézményvezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvény-
ben lévő szabályok és a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. 

 A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható 
szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. 

 Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre be-
töltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más 
személyre hátrányos –következményekkel járhat. 

 A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, az intézményvezető 
utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 

 Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll 
fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak mi-
nősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. 
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Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 
 dolgozók személyes adatvédelme, bérezésével kapcsolatos adatok 

 a gyermekek személyiségi jogihoz fűződő adatok. 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles 

a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesé-
től engedélyt nem kap. 

Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 

 

A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az alábbi 
szabályok betartása mellett kell elősegíteniük. 

 

A televízió, rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak 

minősül. 
A felvilágosítás adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: 

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

 Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, 
konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, 
a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. 

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

 Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amely-
nek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézmény-
nek anyagi, vagy erkölcsi kért okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem 
a nyilatkozat- tevő hatáskörébe tartozik. 

 A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés 
előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely 

az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 

 Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak az intézményvezető 
engedélyéveladható. 

 

 

Szabadság 

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen az intézményvezetővel és óvo-
davezető helyettessel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság 
engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult. 

A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, vala-
mint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megille-
tő, és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. szabadságolás nagy része nyáron történik 

 

Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók továbbképzése 
Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akik kiegészítő képzet-
ségükkel hozzájárulnak a színvonalasabb munkavégzéshez. 

A továbbképzés szabályai: 
 Mindenki köteles írásban kérni, továbbtanulását, akár diploma megszerzéséről, akár 

továbbképzésről van szó. 
 Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok idején köteles igazolni, hogy beirat-

kozott az adott félévre. 
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 Köteles leadni a továbbtanuló dolgozó a konzultációs időpontokat. 
 A részletes szabályozást a Továbbképzési terv és az éves Beiskolázási terv tartalmazza. 

 

A munkába járás, a munkavégzés költségeinek térítése 

A munkáltató köteles a vidékről járó dolgozók munkába járás költségeit, a vonatkozó rendelkezé-
sek értelmében megtéríteni. (86%) 

Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az intézmény-
vezető részére azonnal be kell jelenteni. 

Egyéb szabályok 
 

Telefonhasználat 
 (A saját mobiltelefon használatra csak az arra kijelölt helyen nyílik lehetőség. Tilos a 

csoportban, udvaron stb., amikor a gyermekek között tartózkodik a dolgozó.) 
 Az intézményben lévő telefont magáncélra nem lehet használni.  

Informatikai eszközök használata: fénymásolás, nyomtatás, számítógép használat stb. 

 Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása, nyomtatása, 
számítógép használata térítésmentesen történik. 

Internet használata 

 Az intézményben csak az óvodai élettel kapcsolatos ügyek intézésére, és a kötelező 
óraszámon túl használható az internet. (Pl. pályázatok írásával kapcsolatos dokumentu-
mok letöltésére, hivatalos levelezésre, kirándulások szervezésénél, helyfoglalásra, múzeu-
mok nyitvatartására, stb.). Magáncélú levelezések, képek, egyéb információ letöltése nem 

engedélyezett. 
Dokumentumok kiadásának szabályai 

 Az intézményi dokumentumok (személyi anyag, szabályzatok stb.) kiadása csak az in-
tézményvezető engedélyével történhet. 

 

Kártérítési kötelezettség 

 A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott 

kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

 Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. 
 A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a vissza-

szolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett 
hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel, és 
azokat jegyzék vagy elismervény alapján vett át. 

 Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a meg-
őrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányá-
ban felelnek. 

Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezettségnek van helye. A kár összegének megha-

tározásánál a Mt 172-173.§-a az irányadó. 
 

Anyagi felelősség 

 Az intézmény a dolgozó ruházatában, (munka- és védőruha) a munkavégzés folyamán 

bekövetkezett kárért felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén a kötelező feladatellátás közben 
következett be. 

 A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű- és értékű használa-
ti értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki 

onnan. (Pl. számítógép stb.) 
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Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű hasz-
nálatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. 

 

 Szóbeli, vagy írásbeli figyelmeztetés 
A közalkalmazottakkal szemben felelősségre vonást kell alkalmazni a (közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 45-53. §-a. értelmében. 

 

A figyelmeztetés megvalósulásának feltétele: 
 A közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségszegés, 
 a kötelezettség vétkes megszegése. 

 

Közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségszegés lehet, pl. a munkaköri leírásban felsorolt 
feladatok el nem végzése, a munkáltató utasításainak megtagadása (ha arra egyébként nincs joga a 
közalkalmazottnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban 
Mt.) 104. §-a szerint), a rendszeres késés a munkahelyről stb. 

 

A vétségek formája lehet: 

 szándékos (amikor a közalkalmazott előre tudja cselekménye következményét, és az 
kívánja is, vagy nem kívánja ugyan kifejezetten, de belenyugszik a következményekbe), 
valamint 

 gondatlanságból eredő (amikor a közalkalmazott látja ugyan cselekménye következményeit, 
de könnyelműen bízik annak elmaradásában, vagy azért nem látta előre a következmé-
nyeket, mert elmulasztotta a tőle elvárható figyelmet, körültekintést). 

A felelősségre vonás mértéke az elkövetett mulasztás nagyságától és az addigi munkavégzés minősé-
gétől is függ. 

 

Kiadmányozási és egyéb jogok gyakorlása 

Kiadmányozási jog 

 Az intézményhez kapcsolódó kiadmányozási jog az intézmény vezetőjét illeti meg. Az 
intézményvezető kiadmányozza az intézmény jelentéseit, véleményeit, beszámolóit az ön-
kormányzatnak, illetve az illetékes hatóságok felé, ha az ügy akár kötelező rendelet, utalás 
jellegű, akár egyedi megkeresés alapján történik. 

 Az intézményvezető kiadmányoz minden olyan esetben, amelyre az intézményen belüli irá-
nyítási, ellenőrzési, munkáltatói, illetve egyéb szabályozásból adódó jogosítványra vonat-

kozik. 

Utalványozási jog 

Az utalványozási jogkört az intézményvezetője gyakorolja, helyettesítése esetén az általános helyettes. 

 

Aláírási jog  

 Aláírási joga van az intézményvezetőnek, távollétében az általános helyettesnek van. 

 

Óvodavezető helyettes 
 Az óvodavezető helyettesnek aláírási joga van a postai küldemények átvételekor. 

 

Bélyegzők használata, kezelése 

 Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, 
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való 

lemondást jelent. 
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 Az intézmény cégbélyegző használatára az intézményvezető jogosult. 

 Akadályoztatása esetén a kör- és hosszú bélyegző használatára az intézményvezető he-
lyettes és az óvodavezető helyettes jogosult. 

 Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántar-
tást kell vezetni. 

 A nyilvántartásnak tartalmazni kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, 
melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. 

 A nyilvántartás vezetéséért felelős: az intézmény vezetője. 
 Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők beszerzéséről, 

kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról az intézmény-
vezető gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírásoknak megfelelően jár 
el. 

 

 Az intézmény gazdálkodásának rendje 

 

A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdése 

alapján - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 7. §. (3) bekezdésére figyelemmel - önállóan működő költségvetési szerv. 

Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az 

intézmény kezelésében levő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása 

– a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevé te l éve l  – az intézményvezető feladata. 

 

A gazdálkodási feladatokat a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat végzi. A gazdálkodás 

vitelét elősegítő belső szabályzatok: 
 házipénztári pénzkezelési szabályzat 
 beszerzési szabályzat. 

 

 

Az intézmény gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságokra tekin-
tettel kialakította, működteti és fejleszti a FEUVE rendszerét. A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon 

elveket, eljárásokat, és belső szabályzatokat, melyek alapján az intézmény érvényesíti a feladatai ellátá-
sára szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony 

és eredményes gazdálkodás követelményeit. 
 

Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 

Az ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elekt-
ronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkal-

mazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. 
Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni 
az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 
 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 
 a gyermeki jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 
 az október 1-jei pedagógus és gyermek lista. 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az in-

tézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 
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Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A do-

kumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az intézmény informatikai hálózatában egy külön e 

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszer-
ben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személy (óvodavezető 
helyettes) férhet hozzá. 

 

Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje. 

Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, túl-
órák, helyettesítések stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény vezetőjének alá kell írnia, 
az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és irattárba kell helyezni. 

 

Vagyonvédelem 

 Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak 
az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

 Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott csoportokat zárni kell. A csoportok, bezá-
rása az óvodapedagógusok, illetve a technikai dolgozók feladata. 

 Az épület biztonságos nyitásáért, zárásáért a kulcskezelési szabályzatban meghatáro-
zott dolgozók felelnek. 

 

A dohányzással kapcsolatos előírások 

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos! 
(Ideértve az óvoda udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú területrészt és az óvoda parkolóját is.)  

A nemdohányzók védelméről szóló1 törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi 
dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse 

 

2.3. ÁMK Könyvtár és Közművelődés 

A Könyvtár a közművelődési tevékenységet is magába foglalja internet elérhetőséggel. Nyil-
vános, kettős funkciójú iskolai és közkönyvtár.  
 

 

2.3.1.Alaptevékenység: 
 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése és védelme 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 
 

Egyéb tevékenységek: 
 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

 

Az intézményegység feladatait l főfoglalkozású közalkalmazott (szakalkalmazott) végzi. A 
feladat ellátáshoz rendelkezésre álló épület: Cserkeszőlő Ady Endre utca 1/a. 
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 Az intézményegység feladata különösen az integráción belül 
 

 Tevékenységszervezéssel segíti az iskolai és az óvodai integrált szocializációs fejlesz-
tő munkát az óvodai, illetve a tanórai foglalkozásokon és szabadidőben. 

 Lakóhelyi működési területén biztosítja a társadalmi igényekhez, a helyi sajátosságok-
hoz, életkorhoz, a munkakörülményekhez igazodó művelődési tevékenységet. 

 Biztosítja a lakosság részére a közéleti és kulturális informálódás lehetőségét. 
 Közhasznú szolgáltatást végez, rendszeres és szervezett lehetőségeket nyújt a közös-

ségek, civil szerveződések vélemény-és információcseréjéhez, segíti a közélet demok-

ratizmusát, együttműködve a Községi Önkormányzattal. 
 Közreműködik a művészeti alkotások bemutatásában 

 Részt vesz a teljes nevelési - oktatási - művelődési folyamatban, együttműködve a ne-
velési- oktatási intézményekkel. 

 A közművelődési könyvtár szolgálja a tanulók, pedagógusok, gyermekek és felnőttek 
könyvtári igényeit, s felkelti az érdeklődést a könyvtárhasználat iránt. 

 
 A könyvtárra vonatkozó adatok        

          

Hivatalos neve:  

 Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 
 Cserkeszőlő  
 Könyvtár és Közművelődés 

 
Rövidített neve:  
PS ÁMK Cserkeszőlő Könyvtár és Közművelődés 

 

Székhelye, címe: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye 

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre út 1./a 

 

Telefon: (06) 56/568-451 /470 mellék 

 

A könyvtár létesítésére vonatkozó adatok: 
Létesítésének éve: 1957. 

Előző helyén 1993 óta működött 
A jelenlegi helyén 2003 óta működik. 
 

Alapító okirat: 
Az intézményt Cserkeszőlő Község Önkormányzata alapította. 
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat. 
 

A könyvtár körbélyegzőjének felirata: 
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő 

Könyvtár és Közművelődés   
 

Hosszú bélyegző: 
PS ÁMK CSERKESZŐLŐ 

Könyvtár és Közművelődés 

5465 Cserkeszőlő, Ady E. u. 1/a. 
Adószám: 15803940-2-16 
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Szlasz : K§H Bank Zrt. 
10402551-50504857-52521238 

 

A könyvtár fenntartója: 
Cserkeszőlő Község Önkormányzata  
Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
Tel.: 56/568-451 

 

A fenntartó önkormányzat a hatályos jogszabályok figyelembevételével – elsősorban az 1997. 
évi „CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről” című törvény alapján – meghatározza a működési 
szabályait, irányítja és ellenőrzi a könyvtár tevékenységét, biztosítja a könyvtár működéséhez 
szükséges anyagi és személyi feltételeket. 
 

Felügyeleti szerve:   

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának  
Képviselőtestülete 

             

Az Intézmény jogállása:  
- önálló jogi személyként működő részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 

- A gazdálkodási feladatokat Cserkeszőlő Községi Önkormányzat gazdálkodási 
osztálya látja el.  

 

A könyvtár jellege:   

Nyilvános könyvtár, szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén. 
KSH és megyekód: 1605795 JNSZ 

 

A könyvtár típusa:   

közművelődési könyvtár és iskolai könyvtár 
 

 A könyvtárnak a könyvtári rendszerben elfoglalt helye 

Nyilvános, községi közművelődési könyvtár. Feladatköre iskolai könyvtári feladattal bővült 
2003. január 1-jével. 
Szakmai felügyeletét a szolnoki Verseghy-könyvtár végzi. 
Mint nyilvános könyvtár a település közművelődési könyvtáraként a lakosság általános 
tájékozódásához, művelődéséhez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes 
szórakozáshoz szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítása.  
Könyvtárunk a Cserkeszőlői Általános Művelődési Központ intézményegységeként működő 
nyilvános, kettős funkciójú iskolai és közkönyvtár. 
 

A könyvtár feladata és működésének célja 

Alaptevékenysége: 
 Gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti, 

megőrzi, feltárja, gondozza és a használók rendelkezésére bocsátja; 
 Tájékoztat a könyvtár és dokumentumainak szolgáltatásairól; 
 Biztosítja más könyvtárak állományának s szolgáltatásainak elérését; 
 Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

 

A kettős funkció ellátása során célja: 
- Az oktatási, nevelési és művelődési tevékenység segítése, az általános iskola 
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tanulóinak és dolgozóinak magas szintű könyvtári ellátása iskolai könyvtárként. 
- A közkönyvtári funkció ellátása érdekében az itt élő gyermek és felnőtt lakosság 

tanulási, művelődési, információs és szórakozási igényeinek biztosítása. 
 

 Iskolai könyvtári feladatai: 
 Az iskolai könyvtári funkció ellátásához gyűjteményét úgy alakítja, hogy az oktatás, 

nevelés folyamatának komplex eszköztárává váljon. 
 Gyűjteményét a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével fejleszti. 
 Segíti az intézményben folyó oktató-nevelő munkát. 
 Könyvtári rendezvényeivel elősegíti a tanulók olvasásra és könyvtárhasználatra 

nevelését. 
 Biztosítja a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek átadását egyéni és csoportos 

foglalkozásokon. 
 Tanórák és aktuális iskolai feladatok segítése, az önálló kutatómunka, gyűjtőmunka és 

a versenyekre való felkészülése feltételeinek biztosítása. 
 Sajátos szakmai eszközeivel szolgálja a pedagógiai-művelődési program 

megvalósítását. 
- Együttműködik a település általános iskolájával, kapcsolatot tart a 

pedagógusokkal.  
 Az intézményben folyó közművelődési és művészeti tevékenység sikerét a tanórán 

kívüli szabadidős lehetőségekkel szolgálja. 
 

Közkönyvtári feladatai: 
 Mint általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, a könyvtári szolgáltatásokat, a lakosság 

érdekeit figyelembe véve szervezi meg. 
 Gyűjteményét folyamatosan gyarapítja, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja. 
 Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a 

könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 
 Olvasószolgálati munkájában differenciáltan megszervezett tájékoztató tevékenységet 

folytat. 

 A mindennapi életvitellel összefüggő közhasznú, közérdekű információkat gyűjti és 
közvetíti. 

 Folyamatosan feltárja állományát 
 

A könyvtár szervezete és működése 

A Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ könyvtárában, mint intézményben könyvtári 
és közművelődési tevékenység folyik. Ezt a tevékenységet jelenleg 1 főfoglalkozású 
szakalkalmazott látja el. Ez az 1 fő főiskolai szakvégzettséggel látja el a könyvtárral 
kapcsolatos teendőket, az olvasószolgálati, gyermek könyvtárosi feladatokat, tájékoztatást, 
állományalakítást (vásárlás, feldolgozás, állományvédelem), a helyi újság adatgyűjtését, 
illetve a kész újság terjesztését, valamint a közművelődéshez kapcsolódó feladatokat. A 
könyvtáros távollétében az intézmény zárva van, helyettese nincs. 
 

Az intézmény irányítása 

Az intézmény az 1997. évi CXL. tv. VII. 68§ (1.) f. bekezdése alapján szakmai tekintetben 
önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban az Általános Művelődési Központ 
igazgatójának véleményével egyetértésben dönt. 
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. Az intézmény gazdálkodási jogköre 

 Az intézmény nem önálló jogi személy.  
 A Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ intézményegysége.  
 Saját Szervezeti és Működési Szabályzattal, részben önálló gazdálkodási 

jogkörrel rendelkezik. 
 

 A könyvtári vagyon ellenőrzése 

A Könyvtári állomány ellenőrzése a 3/l975/VIII.17./ KM-PM. rendelet II. fejezet 4.§ alapján 
könyvtárunkban 3 évenként időszaki leltár formájában kötelező.  
Az állományellenőrzés jellege szerint lehet: - időszaki vagy 

      - soron kívüli 
 módja szerint lehet: - folyamatos vagy 

       -  fordulónapi 
   mértéke szerint lehet: - teljes körű vagy 

        - részleges  

II. 7. § (4.) Legalább minden második időszaki leltárnak teljes körűnek kell lennie 

II. 10§ (1) a leltározásban legalább két személynek kell részt vennie 

 

Az állományellenőrzést leltározási ütemterv készítése előzi meg,  
amely tartalmazza: 

- a leltározás lebonyolításának módját, 
 

- a leltározás kezdő időpontját és időtartamát, 
 

- a leltározás mértékét, 
 

- a leltározásban résztvevő személyek nevét. 
 

Az állományellenőrzésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza: 
 -a jegyzőkönyv készítésének napját 
 -a jelenlévők nevét,  
 -a leltározás jellegét, 
 -a leltározás számszerű végeredményét (nyilvántartások alapján  
 -  kiszámítható névleges állomány) 
 -a leltározásnál mutatkozó tényleges állományt 
 -a hiány vagy többlet mennyiségére vonatkozó összesített adatokat. 
A jegyzőkönyvnek 3 példányban kell elkészülnie. 
Eszközleltár: Nagy és kis értékű berendezések, szakmai állomány részét nem képező 
eszközök leltára évenként történik, a Községi Önkormányzat pénzügyi osztály irányításával. 
 

 GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 

Könyvtárunk az 1997. CXL. 65§ (2.) a. pontja szerint gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi 
igényeknek megfelelően alakítja. 
Az intézmény vezetője köteles a könyvtár állományát a képviselőtestület által meghatározott 
évi költségvetésből tervszerűen gyarapítani. A gyarapításkor figyelembe kell venni, hogy 

milyen feladatokat kell ellátnia a könyvtárnak. Így pl., hogy kettős funkciójú könyvtárként 
egyrészt a lakossági igényeket kell figyelembe venni, másrészt az iskola pedagógiai 
programja által megfogalmazott cél és feladatrendszerből kell kiindulni.  
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 Feladatköre:  
A könyvtár a törvényben előírt közszolgálati feladatot lát el. Gyűjtőköre és szolgáltatása az 
országos könyvtári rendszerrel összhangban alakul. A könyvtár egyben az iskola információs 
forrásközpontja. Feladata biztosítani a tanulók ellátását minden olyan információhordozóval 
(dokumentumtípustól függetlenül), amely fontos szerepet tölt be az oktató-nevelő munka 
folyamatában. 
 

Tevékenységi köre a község lakosságának egészére kiterjed, ezért fontos feladata, hogy 
ebben a körben: 

- Részt vegyen a lakosság vállalkozási, termelési, közművelődési, az oktató-nevelő, a 
tanulmányi, valamint az igazgatási tevékenység szakirodalmi igényeinek kielégítésében saját 
állománya és a könyvtári rendszer országos feladatkörű szakkönyvtárai segítségével; 
- A gyűjtőkörébe tartozó dokumentumokat gyűjtse, megőrizze, és hozzáférhetővé tegye 
használói számára. 
Feladatait különféle szolgáltatásokon keresztül látja el. 
 

Szolgáltatásai körében: 
-  Biztosítja a könyvtári anyagok helyben használatát, valamint a kölcsönzésre rendelt 

részének kikölcsönzését; 
- Tájékoztatja olvasóit a könyvtári rendszerre, a szolgáltató vagy fejlesztő társulásokra 

(hálózatokra), azok gyűjtőkörére, állományára és szolgáltatásaira vonatkozóan; 
- Közvetíti a hálózathoz tartozó könyvtárak szakirodalmi, tájékoztatási és egyéb 

szolgáltatásait (könyvtárközi kölcsönzés, ODR) 
 

 A szolgáltatások biztosítása érdekében: 
- Tájékozódik a könyvtár szolgáltatásai iránti igényekről. Tervszerű tevékenységet folytat az 
általános és szakmai tájékozódás iránti igények felkeltésében, kielégítésében, az olvasási 
kultúra terjesztésében és fejlesztésében. 
- Gyűjti a rendeltetésének megfelelő könyvtári dokumentumokat. 
Nyilvántartja és feldolgozza a könyvtári állományt. 
- Kiegészítő tevékenység keretében gondozza a helyi sajtót. 
- Együttműködik a helyi intézményekkel, az általános iskolával, a helyi napközi otthonos 
óvodával, bölcsődével, a művelődésszervezői feladatokat ellátó személlyel. 
- Olvasókörök, egyesületek, egyéb közösségi csoportok működéséhez életteret biztosít. 
 
A könyvtár gyűjti: 

- A nemzeti könyvtermésből az „Új Könyvek”-ben referált törzsanyag egy részét és az 
ifjúsági jelzésű irodalom egy részét. Ez éves átlagban 250-300 cím beszerzését jelenti. 

- A magyar nyelvű kézikönyvek és általános segédkönyvek válogatott könyvtermését. 
- A település viszonyainak és az olvasói érdeklődésnek megfelelő magyar nyelvű 

szakirodalmat és szépirodalmat. 
- Kb. 10-12 féle folyóiratot, 2-3 féle hetilapot, 2-3 féle napilapot,  
- helyismereti gyűjteményébe beszerzi a helyi vonatkozású műveket, a megyei 

vonatkozású összefoglaló műveket. 
- A „Cserkeszőlői Hírek” -et, mint helyismereti jelentőségű dokumentumot gyűjti és 

őrzi. 
- Videó részlegét, a törzsállomány megteremtése után évi 5-10 címmel gyarapítja. 
- Multimédiás részlegébe beszerzi azokat az információhordozókat (CD-ROM, DVD), 

amelyek az olvasók gyors tájékoztatását, valamint az iskolai oktatást szolgálják. Az 
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alapdokumentum- állomány beszerzése után évi 5-10 cím. 
 

 A gyűjtés köre: 
A feladatoknak megfelelően a könyvtár gyűjtőköre általános jellegű. Magyar nyelvű 
dokumentumokat gyűjt. 
A könyvtári állományát fő gyűjtőköri és mellék gyűjtőköri szempontok szerint alakítja.  
A lakosság művelődéséhez és az iskola alapvető feladatainak megvalósításához kapcsolódó 
dokumentumok az intézmény fő gyűjtőkörébe tartoznak, a másodlagos iskolai funkciókhoz 
kapcsolódó dokumentumok pedig a mellék gyűjtőkörbe. 
Figyelembe véve, hogy a könyvtárat sok gyermek látogatja, fontos a gyermek- és ifjúsági 
irodalom gyűjtése. A könyvtár kiemelten gyűjti a pedagógiai szakirodalmat és fontos a 
kézikönyvtári állomány folyamatos frissítése, bővítése. 
 

 Fő gyűjtőkör:  
A könyvtár fő gyűjtőkörébe az alábbi dokumentumok tartoznak: 
 

- lírai, prózai, és drámai antológiákat; 
- klasszikus és kortárs szerzők műveit, gyűjteményes köteteit, 

- klasszikus és kortárs szerzők teljes életműveit, 
- népköltészet, meseirodalom, azon gyűjteményes köteteit 
- nemzetek irodalmát (klasszikus és modern irodalom), 
- életrajzokat, történelmi regényeket; 
- gyermek és ifjúsági regényeket, elbeszéléseket, verseket; 
- általános lexikonokat; 
- enciklopédiákat; 
- a tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet elméleti és 

történeti összefoglalóit; 
- a tananyaghoz kapcsolódó – a tudományokat részben vagy teljesen bemutató- 

segédkönyveket, történeti összefoglalókat, ismeretközlő műveket; 
- az iskolában használt tankönyveket, munkafüzeteket, feladatlapokat; 
- a tantervek anyagában tartozó háziolvasmányokat, ajánlott olvasmányokat; 
- a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek, 
- a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyveket, segédleteket; 
- szakmai és a tanulást segítő folyóiratokat, napilapokat, szaklapokat; 
- zenei irodalmat; 

- a pedagógusok képzését és önképzését szolgáló pedagógiai műveket 
- nyomtatott dokumentumok mellett audio-vizuális dokumentumokat, melyek ebbe a 

körbe tartoznak. 
 

 Mellék gyűjtőkör: 
Ide tartoznak a tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények kielégítésére alkalmas 
ismerethordozók. 
 

A szépirodalmi gyűjtemény 

Kiemelten a teljesség igényével: 
- háziolvasmányokat a tananyagnak megfelelően; 
- ajánlott olvasmányokat a tananyagnak megfelelően. 

A teljesség igényével: 
- a tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott műveit, 

gyűjteményes köteteit; 
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- átfogó lírai, prózai és drámai antológiák a világ és a magyar irodalom 

bemutatására; 
- a magyar és külföldi népköltészet és meseirodalmat reprezentáló antológiák, 

gyűjteményes kötetek; 
Válogatva: 

- a kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő kortárs magyar és külföldi alkotók 
műveit; 

- tematikus antológiákat; 
- szórakoztató irodalom alkotásait, a szerző művei iránti korábbi olvasói érdeklődést 

figyelembe véve;  
- a klasszikus bűnügyi regényeket, a műfajában „klasszikusnak” számító bestseller 

szerzők műveit és a sci-fi alkotásokat; 
- regényes életrajzokat; 
- történelmi regényeket; 

 

A szakirodalmi gyűjtemény 

A könyvtár teljességgel gyűjti: 
- alapszintű ismeretközlő irodalmat; 
- alapszintű általános enciklopédiákat, lexikonokat; 
- a tudomány, a kultúra, a művelődéstörténet alapszintű elméleti és történelmi 

összefoglalóit; 
- zenével, művészettel kapcsolatos műveket, szakkönyveket, lexikonokat; 
- a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a tudományok egészét vagy azok 

részterületeit bemutató alapszintű szakirányú segédleteket. 
 A teljesség igényével gyűjti: 

- a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a tudományok egészét, vagy azok 
részterületeit bemutató középszintű szakirányú segédleteket; 

- a tantárgyak alap- és középszintű elméleti és történeti összefoglalóit; 
- középszintű általános lexikonokat, enciklopédiákat; 
- a továbbtanulást elősegítő pályaválasztási útmutatókat, felvételi követelményeket 

tartalmazó kiadványokat;  
- az iskola életével, történetével és egyéb tevékenységével kapcsolatos 

dokumentumokat. 

Válogatva gyűjti: 
- a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó alap- és középszintű 

ismeretközlő irodalmat; 
- a tanult tárgyakban való elmélyülést és a tananyagon túlmutató tájékoztatást 

kielégítő alap- és középszintű ismeretközlő irodalmat. 
 

A pedagógiai gyűjtemény 
A pedagógusok szakmai továbbképzését és az órákra való felkészülést elősegítő pedagógiai 
szakirodalom tartozik ebbe a körbe. A könyvtár kiemelten gyűjti: 

- pedagógiai lexikonok 

- egyetemes és magyar neveléstörténeti összefoglalások, dokumentumgyűjtemények 

- a köznevelés kérdését tárgyaló, a nevelésügy és a közélet kapcsolatával foglalkozó 
összefoglalók 

- az értelmi neveléssel és a személyiség formálásával kapcsolatos alapvető művek 

- tanári kézikönyvek, az iskolában tanított valamennyi tantárgy ill. szakkör 
módszertani segédkönyvei 

- az általános iskolák oktatásának tartalmával, formájával ill. kapcsolatrendszerükkel 
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foglalkozó művek 

- a családi életre nevelés 

- a családi életre neveléssel, az iskola és a szülői ház kapcsolatával foglalkozó 
művek 

- a szülőknek ajánlható pedagógiai munkák a 6 –14 éves korú gyermekek 
nevelésével kapcsolatban. 

 

Helyismereti gyűjtemény 

Könyvtárunk helyismereti gyűjteményébe az 1997. évi CXL. tv. 65.§ (2) c. pontja alapján 
gyűjtjük mindazokat a dokumentumokat, melyek Cserkeszőlőre és közvetlen környezetére 
vonatkozó információkat tartalmaznak. Gyűjtjük a község egész múltjára, jelenére vonatkozó 
kiadványokat, cikkeket, apró nyomtatványokat. Időbeli és megjelenési időt illető határok 
nélkül. Átfogó, komplex információtár kiépítésére törekszünk, ezért gyűjtjük a község 
természeti, földrajzi viszonyairól, gazdasági, társadalmi viszonyairól, kulturális életéről szóló 
műveket és adathordozókat. A teljesség igényével gyűjtjük Cserkeszőlő helyi újságját a 
Cserkeszőlői Híreket. A gyűjtemény csak helyben használható. 
 

Kézikönyvtári állomány 

Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvtári állomány nem kölcsönözhető, csak helyben 
használható! 
A tájékoztatást és tájékozódást segítő funkciója alapján a kézikönyvtári állományba 
beszerzendők: 

- általános és szaklexikonok, enciklopédiák, bibliográfiák.  
- Történeti feldolgozások, átfogó kézikönyvek, kiterjedt bibliográfiai tartalommal.  
- Könyvtártani és a könyvtári munkát szabályozó dokumentumok, könyvészetek.  
- Címtárak, évkönyvek, almanachok, névtárak, rövidítésjegyzékek és statisztikák.  
- értelmező szótárak 

A könyvtár válogatva gyűjti: 
- alapszótárak (helyesírási szótárak stb.) 
- két- ill. többnyelvű szótárak  
- szakszótárak 

- történelmi és földrajzi atlaszok 

- biológiai albumok, növény- és állathatározók, 
- informatikai, számítástechnikai alapkönyvek 

- feladatgyűjtemények 

- művészeti könyvek 

 

A könyvtáros segédkönyvtára 

A könyvtár gyűjti: 
- a könyvtárüggyel kapcsolatos alap- és középszintű könyvtártani összefoglalók, 

könyvtárakat érintő jogszabályok, irányelvek 

- a gyarapítás, a nyilvántartás, az osztályozás, a katalógusszerkesztés szabványait, 
szabályzatait tartalmazó segédletek 

- az olvasás technikájával, irodalompropagandával, az olvasásra való neveléssel 
kapcsolatos módszertani kiadványok 

- az iskolai könyvtárak állományára vonatkozó alapjegyzékek, tantárgyi 
bibliográfiák, ajánló bibliográfiák. 
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Periodika gyűjtemény 

Gyűjtendő: 

- pedagógiai hetilapok, folyóiratok 

- a tantárgyak módszertani folyóiratai 
- a tananyaghoz kapcsolódó és felhasználható tudományos és művészeti folyóiratok 

- a tantervben felhasználható gyermek és ifjúsági lapok 

 Audiovizuális gyűjtemény 

Gyűjtendő: 
 

- a tantárgyakhoz kapcsolódó, azt kiegészítő audio- és videokazetták 

- szépirodalmat, kötelező és ajánlott irodalmat tartalmazó videokazetták 

- a természettudomány körébe tartozó ismeretterjesztő, népszerűsítő művek 

- az idegen nyelv oktatását segítő hangfelvételek 

- a zenei oktatást segítő hangfelvételek 

- a szakmai önművelést, és az oktatás segítését szolgáló elektronikus 
információhordozók  

A gyűjtés dokumentumtípusai: 
A könyvtár gyűjtőköre magában foglalja az iskola feladatainak ellátásához szükséges alább 
felsorolt dokumentumtípusokat, illetve információhordozókat: 
 

 könyvek, könyvjellegű kiadványok 

 folyóirat jellegű kiadványok 

- napilapok, hetilapok, magazinok 

 

 audiovizuális ismerethordozók 

- képes dokumentumok: oktatófilmek, egyéb filmek, DVD-k 

- hangzó dokumentumok: CD lemezek 

- számítástechnikai ismerethordozók: CD-ROM-ok 

- oktató programcsomag 

 

 Az állománygyarapítás rendszeresen alkalmazott formái 
 

      Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 
 Könyvkultúra Ker. 
 Magyar Posta 

 Antikvárium 

 Könyvesboltok 

 Könyvkiadók, Könyvkereskedők 

 Internet (Alexandra, Libri, Könyvmolyképző stb.) 
 Ajándék 

 

 

Az állománygyarapítás forrásai 
 Cserkeszőlő Köszég Önkormányzata - mint fenntartó- éves költségvetésében 

biztosított fenntartási és működési költség 

 Érdekeltségnövelő támogatás (13/2002. (IV.13.) NKÖM rend.) 
 Pályázat útján 
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 KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNYALAKÍTÁS 

 Az állomány nyilvántartása, feltárása 

Az állomány nyilvántartását a leltározásról szóló 3/1975./VIII. 17./ KM-PM sz. együttes 
rendelet és a hozzá kiadott irányelvek, valamint az idevonatkozó könyvtári szabvány 
szabályozza. 

Az újonnan szerzeményezett könyveket a beérkezéstől számított két héten belül leltárba kell 
venni. Leltárbélyegzőt a címlap verzóján, a 17. oldalon és a könyv utolsó számozott oldalán, 
valamint minden különálló melléklet (tábla, térkép stb.) hátoldalán kell elhelyezni. A nem 

kötött könyv esetében a címlap verzóját és a mindenkori utolsó szövegoldalt kell 
lebélyegezni.  Az egyedi nyilvántartást a címleltárkönyvben kell vezetni. 
 

Egyedi leltárkönyv (címleltárkönyv): a dokumentumokat címenként 
 rögzíti: 
 

 Könyvekről 
 Videokazettákról 
 CD-ROM-okról 
 DVD-ről 

Összesített (csoportos) leltárkönyv: tétel szerinti nyilvántartás 

- Az egyedi nyilvántartásokat át kell vezetni a csoportos leltárkönyvbe.  Az egyedi 
nyilvántartásoknak ár és darab szerint meg kell egyeznie a csoportos leltárkönyv 
megfelelő tételeivel. A nyilvántartásokból való kivezetést, a törlést, az idézet 
rendelet és szabvány előírásai szerint kell elvégezni. A leltárkönyveknek mindig 
naprakészeknek kell lenniük! 

 

Számítógépes nyilvántartás  
Pályázaton, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítványtól 2004-ben nyerte 

könyvtárunk a SZIRÉN integrált könyvtári nyilvántartó rendszert, így 2005. januárjától az 
állomány feltárása számítógépen történik.   
 

A KÖNYVTÁR HASZNÁLAT SZABÁLYZATA 

- A könyvtár egyes szolgáltatásait igénybe veheti lakóhelyre, állampolgárságra való 
tekintet nélkül bárki, aki az intézménybe belép, s a helyben lévő állomány (könyv, 
napilap, folyóirat stb.) használatát kéri. 

- Az állomány, kölcsönzésre rendelt részét csak az arra az évre érvényesen 

beiratkozott olvasók vehetik igénybe beiratkozási díj ellenében. A CXL. törvény 
56. § (6) értelmében a 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a 
beiratkozási díj megfizetése alól.  

- A 16 éven felüli és a 70 éven aluli olvasók beiratkozási díját a Képviselő-testület 
rendeletben szabályozza. 

- A beiratkozáshoz személyi igazolvány szükséges, személyi igazolvánnyal nem 
rendelkezők esetében, pedig személyi igazolvánnyal rendelkező felnőtt jótállása. 

- Nincs tagsági feltételhez kötve az olvasóterem használata, a folyóiratok helyben 
használata, a számítógép használat, Internetezés. 

- A könyvtári tagságot évente meg kell újítani. 
- A lakcímváltozást az olvasó köteles bejelenteni a változást követő két héten belül. 
- A könyvek kölcsönzés ideje 1 hónap, melyet kétszeri alkalommal meg lehet 

hosszabbítani. Egy alkalommal 5db könyv kölcsönözhető. 
- A videokazetták nem kölcsönözhetőek, csak helyben használhatók. 
- A CD-ROM-ok és DVD-k nem kölcsönözhetőek csak helyben használhatók 
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- Folyóiratok kölcsönzése: egy alkalommal 10db folyóirat kölcsönözhető 3 hét 
időtartamra. 

- Az olvasó felelős valamennyi helyben olvasott és kikölcsönzött dokumentum 
épségéért. 

- Az elveszett vagy megrongálódott dokumentumok esetében a 3/1975. KM-PM. Sz. 

rendeletben előírtak az irányadók. Ennek értelmében az olvasó köteles az okozott 
kárt megtéríteni (másik példány, ennek hiányában a könyv gyűjteményi értéke 
vagy beszerzési ára, vagy a másolat előállítási költsége). 

 

A könyvtár alaptevékenysége: 
- Könyvtári olvasóterem biztosítása 

- Dokumentumok (könyv, folyóirat stb.) kölcsönzése 

- Könyvtárközi kölcsönzés 

- Általános- és szaktájékoztatás 

 

A könyvtár szolgáltatásai: 
A könyvtárhasználókat ingyenesen megillető alapszolgáltatások: 

- könyvtárlátogatás 

- könyvtári gyűjtemény helyben használata 

- állományfeltáró eszközök használata 

- tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól 
- számítógép használat 
- műszaki eszközök használata (televízió, videó, DVD lejátszó, CD lejátszó) 

 

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások: 
Könyvtári dokumentumok helyben használata. 
Dokumentumok kölcsönzése az alábbi körben. 

- könyvek (a kézikönyvek kivételével, amelyek csak külön engedéllyel 
kölcsönözhetők) 

- folyóiratok (kurrens számok csak külön engedéllyel) 
- - Könyvtárközi kölcsönzés 

- - eredetiben 

- -   másolatban 

 

 Általános tájékoztatás 

- a könyvtár állományáról, szolgáltatásairól, használatáról 
- katalógusok használatáról 
- kölcsönzési előjegyzés 

- értesítés az előjegyzett műről 
- - kölcsönzési idő meghosszabbítása 

- könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások tartása 

 Szaktájékoztatás 

- dokumentumajánlás 

- témafigyelés                                 

-  irodalomkutatás 

- helyismereti- és helytörténeti információk 

- bibliográfiai tájékoztatás  

-  közhasznú információs szolgálat 
- - ajánló bibliográfiák készítése 
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Kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások: 
- Másolatszolgáltatás könyvtári írott dokumentumokról 
- Oktatás, tájékoztatást és tájékozódást segítő tevékenységek 

- Irodalom-, tudomány- és könyvtár-népszerűsítő rendezvények 

- Kiállítások szervezése 

- Videofilm vetítés 

- Multimédiás adathordozók használata  
 

A könyvtárhasználókat térítés ellenében megillető szolgáltatások: 
Dokumentumok kölcsönzése az alábbi körben. 
-  könyvek (a kézikönyvek kivételével, amelyek csak külön engedéllyel 
kölcsönözhetők) 
-  folyóiratok (kurrens számok csak külön engedéllyel) 
 

Az állomány, kölcsönzésre rendelt részét csak az arra az évre érvényesen beiratkozott olvasók 
vehetik igénybe beiratkozási díj ellenében. 

 

Könyvtárközi kölcsönzés, beiratkozott olvasók számára 

- eredetiben 

- másolatban 

 

       Az Internet szolgáltatást a Képviselőtestület 20/201.(XI.) sz rendelettel módosított 
szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 11/201/V.14/sz rendelet által meghatározott térítés 
ellenében vehetik igénybe a látogatók. 
 

3. Beiratkozás: 
Beiratkozáskor az alábbi adatokat kell felvenni a könyvtárhasználótól személyi igazolvány 
adatai vagy diákigazolvány adatai alapján: 

 név 

 születési helye, ideje, 
 lakcíme, 
 személyi igazolványának száma 

A könyvtár a személyes adatok védelméről az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével 
köteles gondoskodni. 
A könyvtáros a beiratkozó adatait számítógépes nyilvántartásban rögzíti. 
Az olvasó –beiratkozáskor- belépési nyilatkozatot köteles kitölteni s ezután olvasójegyet kap. 
 

A könyvtár nyitvatartási ideje 

Nyitvatartási napok száma egy héten: 5 

A heti nyitvatartási idő 30 óra. 
 

Hétfő: 13-18 

Kedd: 8-12, 13-16 

Szerda: 8-12, 13-16 

Csütörtök: 13 -18 

Péntek: 8-12, 12.30-14 

Szombat: szünnap 

Vasárnap: szünnap 
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Zárt, könyvtári és egyéb közművelődési tevékenységre fordítható idő 

 heti 10 óra. 
Munkaórák száma összesen: heti 40 óra 

 

 KÖZMŰVELŐDÉS 

 Funkciók: 
- Közösségfejlesztő  
- - Értékmegőrző  
- Ismeretterjesztő  
- Szórakoztató  
- Közéleti  
- Pedagógiai  
- Művelődési, művészeti koordinációs  

 

Feladata: 

- Az amatőr művészeti és műkedvelő mozgalom támogatása,  
a település néprajzi, helytörténeti, művészeti értékeinek 

 felkutatása, megőrzése, hagyományainak ápolása. 
- Közösségfejlesztés, közösségi alkalmak, közösségi terek 

biztosítása, a civil szervezetek működésének elősegítése,  
civil kezdeményezések támogatása. 

- A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása a gyermekek,    
fiatalok és a felnőttek, valamint az idősek részére. 
 

- Ismeretterjesztő előadások, kötetlen beszélgetések, szakmai  
tapasztalatcserék, felnőttoktatás, munkahelyi továbbképzés  
segítése. 

- A helyi értékek és az általános emberi kultúra értékeinek  
megőrzése, terjesztése.  

- A civil szervezetek működésének támogatása, segítése,  
működésükhöz helyiség biztosítása. 

- Közös színházlátogatások, kirándulások szervezése. 
- Szünidős, szabadidős gyermek foglalkozások szervezése.   

 

2.4. ÁMK Szőlőszem Bölcsőde  
 

Az intézmény alaptevékenysége: Bölcsődei ellátás 

Csoportok száma: 3 csoport 
Férőhely: 28 fő 

Alapítás éve: 2012. 
Szakágazat számjele: 851020 

 

A bölcsőde élén vezető beosztású bölcsődevezető (intézményegység-vezető, ÁMK ál-
talános helyettes) áll. 
 

2.4.1. Alaptevékenység 

 

104030 
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyer-
mekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján      
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104031   
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

 

104037                   
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

096025 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

A feladat ellátáshoz rendelkezésre álló épület: Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál út 3. 
 

 Dolgozói létszám:  
 1 fő bölcsődevezető (kisgyermeknevelő) 
 6 fő kisgyermeknevelő 

 3 fő bölcsődei dajka 

 1 fő konyhai kisegítő 

 

 

A Szervezeti és működési szabályzat célja 

 

A Szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse a Petőfi 
Sándor ÁMK Cserkeszőlő elnevezésű intézmény Szőlőszem Bölcsődéjének adatait, szervezeti 

felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabá-
lyait. 

 

Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 
 

Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdoku-

mentumok határozzák meg. 
 

 Alapító okirat 
 

Okirat száma:  
 

     196/2020.(VIII.27.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat. Okirat 
száma: CSP/4276-2/2020. 

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. 
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése:  
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat  

székhelye: 5465 Cserkeszőlő Köztársaság tér 1.  
 

Az intézményt a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő Testülete alapította. 
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, me-
lyet a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő Testülete készített el.  
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 Éves munkaterv 
 

Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet ké-
szít. 
Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérnie az intézmény-
ben működő, vezetést segítő közösségektől. 
A munkatervnek tartalmaznia kell: 

- a feladatok konkrét meghatározását, 
- a feladat végrehajtásáért felelős megnevezését, 
-a feladat végrehajtásának határideje 

 

A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell.  

Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 
 

Egyéb dokumentumok 
 

Az intézmény működését meghatározó dokumentumok a Szervezeti és Működési Szabályzat 
mellékletét képező a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok mun-
kaköri leírások.  
Az SZMSZ-hez az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak: 

- Pénzkezelési szabályzat 
- Leltárkészítési és leltározási szabályzat 
- Munkavédelmi szabályzat 
- Tűzvédelmi szabályzat 
- Élelmezési szabályzat 
- Iratkezelési szabályzat 
- Munkaruha juttatás szabályzata 

- Adatvédelmi szabályzat  
- Bölcsődeorvosi szerződés  
- Covid-19 intézkedési terv 

- Hőségriadó terv  
 

 

 

Az intézmény legfontosabb adatai: 
 

Az intézmény megnevezése: Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde 

Az intézmény székhelye, címe: 5465 Cserkeszőlő Szinyei M. P. út 3. sz.  
Az intézmény gazdasági szervezetének helye: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Adóhatósági azonosítószám: 15803940-2-16 

A számlát vezető hitelintézet neve: K& H Bank Zrt. 

Bankszámlaszám: 10402551-50504857 

Az intézmény alaptevékenysége Bölcsődei ellátás 

- működő csoport 3 

- működő férőhely 28 fő 
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Az alapítást létrehozta: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat képviselő Testülete  
 

Az alapítás éve: 2012 

                          OM azonosítószám: 201884 
 

Az alapítás időpontja:  
 A Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő alapításának időpontja: 
 2013. január 01. 
 13/2013(II.14.) sz alatt elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratban foglaltak szerint. 
 A 2013-ban elfogadott alapító okiratot 2014 decemberében a Képviselő Testület módosította, 
melyben a bölcsődét és a közétkeztetést külön választotta.  
  

Szakágazat számjele: 851020 

 

 Az intézmény típusa: Többcélú intézmény. Általános Művelődési Központ. 
 

Az intézmény működési területe: Cserkeszőlő Község közigazgatási területe és a Kun-
szentmártoni kistérség. 
 

Az intézmény fenntartója: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 

 

Szakmai felügyeleti szerve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztálya 

 

Az intézmény jogállása: 
 

A bölcsőde a PS ÁMK Cserkeszőlő többcélú intézmény szakmailag és szervezetileg önálló 
egysége.  
 

A bölcsőde élén vezető beosztású intézményegység vezető/bölcsődevezető áll. 
A bölcsődevezetőt a vonatkozó ágazati előírások alapján pályáztatás után az ÁMK intéz-
ményvezető bízza meg. 
 

Gazdálkodási formája: részjogkörrel rendelkező részben önálló költségvetési szerv. 
 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 
 

Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és 

hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételé-
vel kell alkalmazni. 

Az SZMSZ hatálya kiterjed:  
- az intézmény vezetőjére, 
- az intézmény dolgozóira, 
- az intézményben működő közösségre, 
- az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 
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Az intézmény feladatai 
 
 

Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatáskörnek az intézmény szervezeti 
egysége egységei, dolgozói között megosztásról az intézmény vezetője gondoskodik. 
A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenn-
tartó által az intézmény szervezeti egységére, vezetőjére és dolgozóira kötelezően előírt fel-
adattal, hatáskörrel. 
 

Az intézményben folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg: 
 

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

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

- 369/2013.(X. 24.) kormányrendelet a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről 

- 328/2011. (XII.29) kormányrendelet a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

- 368/2011.(XII.31) kormányrendelet az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról. A bölcsődei nevelés- 

                                                            gondozás szakmai szabályai, módszertani levél (2012) 
                                                        -   9/2000. (VIII.4.) SZCSM -rendelet a személyes                                                                               
                                                            gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a  
                                                            szociális szakvizsgáról. 
                                               

 

 

Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai 
 

 Az intézmény belső szervezeti egységeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy az intéz-
mény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelő-
en. 

 A fenti körülmények figyelembevételével, a helyi adottságoknak megfelelően intézményünk-
ben az alábbi szervezeti egységek határozhatóak meg: 
  

Szakmai csoport, kisgyermeknevelők:  
 A gyermekek szakszerű gondozása, nevelése. A bölcsődei nevelés szakmai elveinek, 

követelményeinek érvényesítése, magas színvonalú megvalósítása.  
 Esztétikus, biztonságos, inger gazdag környezet biztosítása. 
 Gyermekek dokumentációjának szakszerű és pontos vezetése  

- Családokkal való szakmailag megfelelő kapcsolattartás, szülői kompetencia erősítése  
  Higiénés követelmények következetes betartása 

 



   Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 
  

60 

 

A bölcsődei dajkák és konyhai dolgozó feladatai: 
 Tiszta, higiénikus környezet biztosítása intézményen belül és kívül. 
  A kisgyermeknevelő szakmai irányítása mellett gyermekfelügyeletben való részvétel  
 Mosodai feladatok ellátása 

 Higiénés szabályok következetes betartása 

 Gyermekek ételének tálalása, edények kezelése, a HACCP szabályainak pontos 
betartása  

 

 Gazdasági ügyintézés: 
 

  Az intézmény gazdasági ügyviteléért a bölcsődevezető felel. 
 

 Feladatai: 

 Felelős a részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodásáért. 
 Felelős az intézmény költségvetésének betartásáért. 
 Felelős az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon nyilvántartási, vagyon védelmi 

rendjének kialakításáért. 
 Végzi az utalványozással kapcsolatos feladatokat. 

 Elkészíti és folyamatosan karbantartja az intézmény szabályzatait. 
 Naponta jelentést tesz a TAJ alapú nyilvántartásba NRSZH felé. 
 Szervezi az intézmény gazdasági- pénzügyi belső ellenőrzését. 
 Felelős a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéses működéséért. 

Munkaköri leírások:  
  Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatait munkaköri leírások tartalmazzák. 
A munkaköri leírások tartalmazzák a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben el-
foglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan. 
 

A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat-
változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. 
A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért a bölcsődevezető felelős. 
 

 A bölcsődevezető feladatai: 
 

 Vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért. 
 Képviseli az intézményt külső szervek előtt. 
 Tervezi, szervezi, irányítja az intézmény szakmai és gazdasági működését. 
 Követi az aktuális jogszabályokat és önkormányzati rendeleteket, amik alapján 

döntéseit meghozza.   
 Megszervezi az intézmény belső ellenőrzését. 
 Felelős a folyamatban lévő, illetve esedékes vezetői ellenőrzés működéséért.  
 Elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait. 
 Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai 

szervezetekkel, intézményekkel. 
 Szervezi a kisgyermeknevelők részére a helyi szakmai továbbképzéseket, valamint a 

törvényben előírtaknak megfelelően biztosítja a személyes gondoskodást végző 
személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. 

 Folyamatosan értékeli az intézmény munkáját. 
 Végzi a gyermekek felvételét.   
 Napi jelentési kötelezettségeit teljesíti, élelmezés, TAJ alapú nyilvántartás  
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 A gyermekek felvételének rendje  
 

Bölcsődébe felvehető: minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen 
ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. A gyermekvédelmi törvény az általános 
rendelkezéshez ad egy kisegítő szabályt, miszerint előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás 
során azon kisgyermeket, akinek a szociális-vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődés érdeké-
ben szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás.  
 A továbbiakban a gyermekvédelmi törvény 43.§ (3) értelmében a bölcsődei felvételnél 
előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 
akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  
 

Védelembe vétel esetén a települési önkormányzat jegyzője kötelezi a szülőt, hogy folyama-
tosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását.  
 A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő kérheti, egyéb esetekben a szülő hozzájáru-
lásával kezdeményezheti:  

- területi védőnő 

- házi gyermekorvos 

- szociális, családgondozó 

- gyermekjóléti szolgálat 
- gyámhatóság.  

 

 A gyermek bölcsődei felvétele a következőképen történik:  
 

 A bölcsődés gyermekek felvétele jelentkezés útján történik. 
 A szülő kitölti a Jelentkezési Lapot. 
 A beiratkozáshoz szükséges a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája. 

 Szülő/szülők munkáltatói igazolása, hogy munkavállalói jogviszonyban van. 
 A gyermek taj-kártyájának fénymásolata, lakcím kártyájának másolata. 
 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult cserkeszőlői gyermeket- 

a jegyző határozata alapján. 
  A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles a 

normatív kedvezmény igénybevételére jogosító, jogszabály alapján előírt 
nyilatkozatot benyújtani. 

 

 

A felvétel elbírálása: minden jelentkező gyermeket nyilvántartásba vesz a bölcsődevezető. 
A felvételnél meghatározó a Működési Engedélyben megállapított férőhelyszám. A felvétel-
nél előnyt élvez a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, valamint a gyermekét 
egyedül nevelő szülő gyermeke. 
 Intézményünkbe 20 hetestől - 3 évesig, illetve év vesztes, SNI-s gyermekek óvoda kötelezett-
ségig juthatnak felvételre. 
 

A bölcsőde nyitvatartási rendje 
  

 Intézményünk 6.30-16.30-ig tart nyitva.  

Nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosított a kisgyermeknevelők jelenléte a csoportban.  
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Az étkezési térítési díj befizetésének rendje 
Az étkezés befizetése csekken történik. 
Hiányzás esetén az étkezés lemondható személyesen vagy telefonon, mindennap 1o óráig.   
A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alap-
ellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználha-
tó bizonyítékokról szóló jogszabály alapján:  
13. § (1) Ha az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a 
gyermek nem veszi igénybe, a kötelezett az intézmény vezetőjénél, a szünidei gyermekétkez-
tetést biztosítónál bejelenti 
a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint 
b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi 
igénybe újból a gyermekétkeztetést. 
 

Ez alapján a szülő a bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül az intézményi 
gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 
 

Belépés és benntartózkodás  
 

Minden beíratott gyermek törvényes képviselője tájékoztatást kap arról, hogy intézményünk 
anyagi- tárgyi javak megóvása érdekében riasztóval ellátott épület.  
Ez a Megállapodásban írásos formában rögzítésre kerül.  
Bölcsődei dolgozók adatvédelmi tájékoztató révén tudomással bírnak a riasztó elhelyezéséről.  
 

Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a bölcsődével.  
 

A gyermekeket kísérő szülők kivételével a bölcsődével jogviszonyban nem álló személyek a 
bölcsődevezetőnek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg a bölcsődében. 
A hivatalos látogatás az intézményvezetővel történt egyeztetés szerint történik. 
 

Alapellátáson túli szolgáltatások 

 

 A bölcsődekóstolgatóra érkező anyukák és gyermekeik igénybe vehetik bölcsődei csoport-
szobánkat és játékainkat kisgyermeknevelő jelenlétében. Ez idő alatt kötetlen szakmai, szülői 
beszélgetésre van lehetőség. 
 

 Üres férőhelyeinken lehetőséget adunk a szülőknek, hogy időszakos gyermekfelügyeleti 
szolgáltatást vegyenek igénybe. Az igénybevétel időpontja dokumentálásra kerül, a továbbia-
kat (óradíj, étkezés díja) a Fenntartó határozza meg.  
 

Az intézmény munkáját segítő közösségek 
 

 Az intézmény vezetője a hatékony és magas színvonalú szakmai munka, a racionális gazdál-
kodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára 

biztosított fórumokon.   
 

 Az intézményi munka irányítását segítő fórumok:   
1. vezetői értekezlet 
2. kisgyermeknevelői értekezlet 
3. dolgozói munkaértekezlet. 
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Kisgyermeknevelői értekezlet: 
  Szükség szerint, de legalább negyedévente kell tartani. A kisgyermeknevelői értekezletet a 
bölcsődevezető hívja össze és vezeti. 
 

A kisgyermeknevelői értekezlet feladatai:  
 a kisgyermek-nevelők eltelt időszak alatt végzett munkájának értékelése, 
 önértékelés, 
 a hiányosságok feltárása és azok megszüntetésének megoldása, 
 a munkafegyelem értékelése, 
 feladatok megfogalmazása, 
 a csoportok munkáját érintő javaslatok megtárgyalása 

 

 Dolgozói munkaértekezlet: 
 

 Az intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal dolgozói munka-
értekezletet tart. 
Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi dolgozóját. Az intézményvezető 

a dolgozói értekezleten:  
 beszámol az intézmény munkájáról, 
 értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését, 
 ismerteti a következő időszak feladatait. 

 

 Az értekezlet napirendjét az intézményvezető állítja össze. Az értekezleten lehetőséget kell 
adni a dolgozóknak véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és 
azokra választ kapjanak. 
 

 Az intézmény munkáját segítő szervezetek:  

 

 a dolgozói érdekképviselet szervezet, - közalkalmazotti fórum  

 érdek-képviseleti fórum. 
 

Dolgozói érdek-képviseleti szervezet: 
 

 Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes 
szervezetével, amelynek célja a dolgozók szakmai érdekképviselete és érdekvédelme. 
 Az intézményben dolgozók a Magyar Bölcsődék Egyesülete, mint szakmai érdekképviselet-
tel és a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével van kapcsolatban.  

 

 

 Az intézmény működésének főbb szabályai 
 

 Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos főbb szabályai  

   

 A közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejötte 

 

 Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben, vagy határozatlan 
idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltéte-
lekkel és milyen illetménnyel foglalkoztatja. 
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 Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása. 
 

 A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a foglalkoztatottak alapilletménye, valamint 
bölcsődei és szociális ágazati pótlék, helyettesítési pótlék, délutáni pótlék, azaz mindazon jut-
tatások, amelyeket a vonatkozó jogszabály előír, és rendszeres kifizetésre kerül.  
 

 A közalkalmazottat illetményének megállapítása érdekében fizetési osztályba és fizetési fo-
kozatba kell besorolni. 

 A munka díjazására vonatkozó megállapításokat munkaszerződésben, vagy kinevezési ok-
iratban kell rögzíteni. 
 

 Az illetményt a tárgy hónapot követő hó 3. napjáig kell kifizetni. 
 

 

 Vezetői pótlék:   
 A magasabb vezetőt, valamint a vezető állású közalkalmazottat vezetői pótlék illeti meg. 

 a vezető beosztású közalkalmazott esetén a vezetői pótlék és a pótlékalap 150%-a. 

  

 

Egyéb juttatások  
 

A fenntartónak lehetősége van Képviselő Testületi határozattal béren kívüli juttatást kezde-
ményezni a dolgozók felé.  
 

 

Továbbképzés szabályai  
 

Az intézmény támogatja a szakdolgozók kötelező továbbképzéseken való részvételét, a to-
vábbképzési ciklus alatt a szükséges kreditek megszerzését, amelynek során lehetőség szerint 
előnyben kell részesíteni a helyben, vagy részvételi díj nélkül szervezett továbbképzéseken 
való részvételt. 
 

Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akiknek a mun-

kakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. 
 

A továbbképzés, továbbtanulás szabályai:  
 a továbbképzés ütemezetten, a képzési ciklusnak megfelelően történik 

 a továbbképzésre a bölcsődevezető delegálja a dolgozót  
 Az útiköltséget a dolgozó számolja el, az utazás befejezésétől számított 8 napon belül 
 abban az esetben, ha a dolgozó a kötelező továbbképzésen túl, szeretne tanulmányokat 

folytatni, azt köteles írásban engedélyeztetni a munkáltatói jogkör gyakorlójával  
 A tanulmányi költség fenntartó által meghatározott módon támogatható. 

 

 

 A közlekedési költségtérítés  
 A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a vonatko-
zó rendelkezések értelmében megtéríteni. 
 Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az 
intézményvezető részére azonnal be kell jelenteni. 
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Munkaruha juttatás 

  

Az intézmény a közalkalmazott részére a költségvetési előirányzata terhére munkaruhát és 
védőruhát biztosít. 
Juttatás a Munkaruha szabályzat szerint. 
 

Dolgozói étkeztetés 

 

 Az intézmény valamennyi dolgozója jogosult térítési díj ellenében étkezést igénybe venni. 
 Esetünkben meleg konyhai étkezésre van lehetőség, amit helyben fogyasztunk.  
 

Gyermekétkeztetés:  
 

 A Közétkeztetési Konyha biztosítja a gyermekek étkeztetését a 37/2014. (IV. 30.) EMMI 
rendelet alapján, a szakhatóságok előírásait betartva.  
A gyermekétkezésre való bejelentését a szabályok szerint az étkezést igénybe vevő nap előtt 
délelőtt 10 -11 óráig kell lejelenteni anyag kiadás miatt.  
 

Munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titok megőrzése. 
 

 A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben 
lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy kinevezési okmányban leírtak szerint történik. 
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható az el-
várható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani.  
Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, mely a munkaköre betöl-
tésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más 
személyre hátrányos következménnyel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabá-
lyoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezető utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak 
megfelelően köteles végezni. 
Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 
nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és 
amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. 
Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők:  

 a dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 
 a gondozottak személyiségi jogaihoz fűződő adatok, 

 a dolgozók egészségi állapotára vonatkozó adatok, 
 

 A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója 
köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illet-
ékes felettestől engedélyt nem kap. 
 

 Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 
 

 A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az 
alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 
 A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatko-
zatnak minősül. 
 

  Felvilágosítást, nyilatkozattételt intézményünkről fenntartó által kijelölt személy tehet. 
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A munkaidő beosztása 

 

A dolgozók munkaidő beosztásának alapját a bölcsőde nyitvatartási ideje és a vonatkozó jog-
szabályi előírásban foglaltak adják 

 

 A heti munkaidő 40 óra. Túlmunkának csak a napi 8 órán felüli rész számít.  
 

Bölcsődevezető  
 

Munkaideje heti 40 óra, mely napi 8 óra (részletezés a munkaköri leírásban). 
Munkáját úgy kell szerveznie, hogy a bölcsőde nyitvatartási idejének lehető legnagyobb rész-
ében elérhető legyen. A szülők fogadására kiemelt figyelmet kell fordítania. 
  

 

Kisgyermeknevelők 

 

A 257/2000.(XII.26) a szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő vég-
rehajtásáról szóló Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdése előírja, hogy a teljes napi munkaidőből 
hét órát kell a munkahelyen eltölteni a bölcsődében foglakoztatott kisgyermeknevelőnek. 
Ezen speciális ágazati jogszabály szerint a bölcsődében foglalkoztatott  
kisgyermeknevelők 7 óra időtartamban kötelesek a munkahelyen munkát végezni és feladata-
ikat teljesíteni.  
A fennmaradó időben a munkahelyi vezető szakmai útmutatása alapján a nevelő-gondozó 
munkához kapcsolódó tevékenységeket, így a szülőkkel történő egyéni konzultációt, admi-
nisztrációt (egészségügyi törzslap, családi füzet, fejlődési napló), szervezett programokra való 
felkészülést végez, és aktívan részt vesz azokon.  
Ezen túl, a bölcsődei nevelést, gondozást előkészítő, illetve azzal összefüggő egyéb feladatok 
elvégzése, továbbá a gyakornok szakmai segítése, eseti helyettesítés is elrendelhető ebben az 
időszakban. 
 

Munkaidő beosztását munkahelyi vezetője a bölcsőde nyitvatartásán belül, az aktuális felada-
toktól függően állapítja meg. Munkaerőhiány esetén helyettesítés kerül elrendelésre, amely-
nek időtartama alatt a munkahelyen töltendő idő 8 óra, a gyermekek biztonságos ellátása ér-
dekében.  
 

Bölcsődei dajka 

 

Egymást váltva végzik teendőiket, hogy a bölcsőde higiéniája, rendezetttsége folyamatosan 
biztosított legyen.  

 

Szabadság 
 

A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely 
alap és pótszabadságból áll. 
A közalkalmazottak szabadságának és a szabadság kiadásának szabályai a szociális, valamint 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban. 
A szabadság kiadása a munkáltató joga és kötelezettsége, a kiadás előtt azonban a munkálta-
tónak meg kell hallgatnia a munkavállalót. 
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A szabadságot úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló évenként egy alkalommal, legalább 14 
egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési kötelezettsége alól (a 14 napba a heti pihenő-
nap és a munkaszüneti nap is beleszámít), de ettől az előírástól a felek közös megegyezéssel 
eltérhetnek. 
A munkaviszony első három hónapját kivéve a munkavállaló jogosult arra, hogy 7 munkanap 

szabadságot kérésének megfelelően legfeljebb két részletben adjon ki a munkáltató – év köz-
ben kezdődő munkaviszony esetén ennek arányos részét. 
A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt 15 
nappal közölni kell és a munkavállalónak is ezt a határidőt kell megtartania a rendelkezési 
körébe tartozó hét munkanap szabadságot érintően. 
 

 

A dolgozókat megillető, és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni.  
Az intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a bölcsődevezető és a helyettese fele-
lős.  
 

 

A helyettesítés rendje 

 

Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. 
A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása a bölcsőde vezetőjének, 

illetve helyettesének a feladata. A helyettesítő személyről a bölcsődevezető és helyettese gon-
doskodik.  

A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírá-
sokban rögzíteni kell. A TAJ alapú nyilvántartás napi feladat, a vezető távolléte esetén a he-
lyettese látja el, ha Ő sincs az intézményben, akkor, rangidős kisgyermeknevelő tesz eleget 
ennek a kötelezettségnek. 
 A bölcsődevezető távolléte esetén a bölcsődevezető helyettes végzi el a feladatait. 
A megjelölt” helyettesítő „személynek joga van a TAJ alapú nyilvántartás vezetéséhez, illetve 
bizottsági üléseken és testületi üléseken képviseli a bölcsőde intézményt. Jogosult a szabadsá-
golások bonyolításáért, szakmai feladatokért felel.  Bejáráskor segítségére van az ellenőrző 
szervnek.  

A kisgyermeknevelők egymást helyettesítik. 
 A bölcsődei dajkát a konyhai dolgozó helyettesíti, melegítő konyhai személy távolléte esetén, 
bölcsődei dajka helyettesíti  
 

Kártérítési kötelezettség 
 

 A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kár-
ért kártérítési felelősséggel tartozik. 
Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni.  
A közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgál-
tatási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandó-
an őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel és azokat jegyzék vagy elismervény alap-
ján vette át.  
Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre 
átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek.  
Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemlegesen felelnek érte.  
Kötelezésnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a KJT, valamint a Munka Tör-
vénykönyve az irányadó.  
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Anyagi felelősség 

 

Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekö-
vetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha kár a dolgozó munkahelyén vagy más 
megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. 
A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati 
értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be a munkahelyére, illetve vihet ki 
onnan. Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési felszerelési tárgyak rendel-
tetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek megóvásáért.  
 

Az intézmény ügyfél fogadása 

 

A bölcsődevezető, illetve helyettese munkaidőben vagy előre megbeszélt időpontra rendelke-
zésre áll megbeszélésre.  
 

Az intézmény belső és külső kapcsolattartásának rendje 

 

 

Belső kapcsolattartás 

 

Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek 

egymással, szoros kapcsolatot tartanak. 
Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik má-
sik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötele-
zettségük van. A kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok. 
 

A rendszeres és konkrét időpontokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 
 

 

Külső kapcsolattartás 

 

Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a szülőkkel, szakmai szer-
vezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködik. 
 

Szülői értekezletek fogadóórák. 
Az intézmény az év során szóbeli tájékoztatást tart a szülőknek, szülői értekezlet keretében 
évi két alkalommal.  A bölcsődevezető és helyettese személyes megbeszélésekre folyamato-
san elérhető. A Szakmai Program évszakokra bontott tervét, nyomtatott formában a szülők 
tájékoztatására kiadjuk.  Segítenek, tanácsot adnak a kisgyermeknevelők napi átadás-

átvételkor a szülők számára, illetve személyes beszélgetésekre is lehetőség van.  
 

 

Együttműködés szakmai szervezetekkel, társ intézményekkel 
 

Bölcsődénk folyamatos kapcsolatban van a környező bölcsődékkel, szakmai segítséget a me-
gyei módszertani intézettől rendszeresen kérünk, valamint a kormányhivatal biztosít részünk-
re különböző fórumokat. 
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Az intézmény ügyirat kezelése 
Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. 
Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni.  
 

 

 Bélyegzők használata és kezelése 
 Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégsze-
rűen aláírt íratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról valólemondást 
jelent.  

 

Az intézményben cégbélyegző használatára jogosult a bölcsődevezető. 
 Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást 
kell vezetni.  

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet 
az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. 
Az átvevő személyesen felel a bélyegzők megőrzéséért.  
 

Az intézmény gazdálkodási rendje   
 

Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül a kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehaj-
tásával, jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével a bölcsődevezető 
feladata. 

 

A kötelezettség vállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzésrendje. 
 

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét a Polgármesteri Hi-
vatal és az ÁMK vezetője határozza meg. 
 

 

Az intézményben végezhető reklámtevékenység 

 

Az intézményben reklámhordozó csak az intézményvezető engedélyével helyezhető ki. 
Csak szakmai anyagok lehetnek a faliújságon, illetve szociális jellegű hirdetmények.  
Engedélyezve lehet a község kulturális programja, ezekről szóló plakátok kihelyezése.  
 

Az intézményi óvó, védő előírások  
 

Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és 
testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén 
a szükséges intézkedéseket megtegye.  
 Minden dolgozónak ismernie kell az SZMSZ mellékletét képező Munkavédelmi Szabályzatot 
és Tűzvédelmi Szabályzatot, valamint tűz esetére előírt utasításokat, menekülés útját. 
 

Kockázatkezelés 

 

A bölcsőde vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázat elemzést 
végezni, és kockázat kezelési rendszert működtetni. 
A kockázat elemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani az intézmény tevékenységében 
rejlő kockázatokat.  
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A kockázat kezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és 
megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatot. 
 

 Bombariadó esetén követendő eljárás 

 

 Akinek tudomására jut, hogy az épületben bombát vagy hasonló robbanó eszközt 
helyeztek el, haladéktalanul értesíteni köteles az intézmény vezetőjét. 
Az intézményvezető a lehető legrövidebb időn belül értesíti erről a tényről az épületben lévő 
valamennyi személyt, majd elrendeli a kivonulási terv szerint az épület elhagyását. 
Az intézményvezető utasítására értesítik a rendőrséget, valamint a tűzoltóságot a bombariadó-
ról. 

 

 

2.5. ÁMK Közétkeztetési Konyha 

 

Az intézményegység élén 1 fő élelmezésvezető látja el a konyha vezetésével kapcsolatos fel-
adatokat. Az ellátáshoz rendelkezésre álló épület: Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál út 1/a. 
 Dolgozói létszám:  
1 fő konyha- és élelmezés vezető 

2 fő szakács 

3 fő konyhalány 

1 fő ételkiosztó 

1 fő konyhai kisegítő 

1 fő adminisztrátor (fél állásban) 
 

2.5.1. Alaptevékenység 

 

096015 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 

096025 

 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

A közétkeztetési konyha kapacitása 200 adag. Ellátja Cserkeszőlőben a Szőlőszem Bölcsőde, 
a Napköziotthonos Óvoda, és az Általános Iskolai intézményi étkeztetést. 
 

3. Az ÁMK vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás 

 

3.1. Az intézményvezető 

 

Az intézmény élén a Képviselő-testület által, pályázat útján, meghatározott időre (5 év-
re) kinevezett (Kjt. 1992. évi XXXIII tv. Valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. Rend. szerint) 

magasabb vezető, - igazgató- áll, aki egyben a Napköziotthonos Óvoda vezetője is. A Nemze-

ti Köznevelési Törvény (2011.évi CXC.tv) alapján gyakorolja az összes vezetői jogosítványt, 
és a munkáltatói jogokat az intézményhez tartozó pedagógus és nem pedagógus dolgozók te-
kintetében. Az intézményvezető felett egyéb munkáltatói jogokat Cserkeszőlő Polgármestere 
gyakorolja. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi képviselője.  

Az intézmény munkáját, a Nemzeti Köznevelési Törvény és más jogszabályok, vala-
mint a Képviselő-testület rendelkezéseinek figyelembevételével végzi. 
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Vezetői tevékenységét az ÁMK tanács közreműködésével látja el. Az ÁMK tanács leg-
alább félévente 1x ülésezik, ill. aktualitásnak megfelelően. 

 

Az intézményvezető jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közal-
kalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. 

 

Az intézmény vezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és 
döntési jogkörét a Köznevelési törvény állapítja meg. 

 

Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörbe utalt – és át nem ruházott – fel-

adatokat. 

 

Kizárólagos jogkörébe tartozik: (kivéve, amit a szabályzat másképpen nem rendez) 
 az alkalmazottak feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása 

 a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása 

 kiadmányozási, aláírási jogkör gyakorlása 

 
 

Hatásköréből átruházza: 
Az ÁMK intézmény vezetője – egy személyi felelősségének érvényesülése mellett – a 

következő hatásköröket ruházza át: 
 Az intézmények szakmai képviseletét a munkaköri leírásban pontosítottak szerint, az 

intézményegység vezetőkre. 
 Munkáltatói jogköréből a közvetlen irányítási jogkört az intézményegység vezetőkre 

az irányításuk alá tartozó közalkalmazottak esetében. 
 

Feladata és hatásköre: 
 Az ÁMK valamennyi intézményének egyszemélyi felelős vezetője, és ellátja a Napkö-

ziotthonos Óvodai intézmény vezetését. 
 Irányítja és ellenőrzi az ÁMK tanügy- igazgatási, szakmai tevékenységét. 
 Koordinálja, menedzseli az intézményegységek tevékenységét. 
 Gyakorolja a munkáltatói jogkört (az intézményegység vezetők ill. képviselőik egyet-

értésével) az ÁMK dolgozói esetében. 
 Irányítja és ellenőrzi a személyzeti és munkaügyi tevékenységet. 
 Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról. Az Intézményi ta-

nács javaslata alapján a kiemelkedő munkát végző dolgozót jutalmazásban részesíti, 
kitüntetésre terjeszti fel. A munkaköri kötelességét vétkesen megszegő dolgozót fe-
gyelmi felelősségre vonja. 

 Mint az intézmény egyszemélyi állami vezetője, jogosult bármilyen ügyet – akár átru-
házott hatáskörbe, akár operatív vezetés körébe tartozik – bármikor magához vonni, és 
abban személyesen dönteni, amennyiben az hátráltatja, ill. veszélyezteti az integrált in-
tézmény működését. Dönt az intézményegységek között felmerülő hatásköri vagy 
egyéb vitákban, ha döntését jogszabály, vagy a jelen szabályzat nem utalja más szerv 
hatáskörébe. 

 Elkészíti az intézményegység vezetők munkaköri leírását. 
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A fenntartóval közös szabályzatok: 
- Ügyrend 

- Vezetékes és mobiltelefon használatának szabályzata 

- Szervezeti integritást sértő események eljárásrendje 

- Reprezentációs szabályzat 
- Pénzkezelési szabályzat 
- Leltározási szabályzat 
- Közzétételi és publikációs szabályzat 
- Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje 

- Kockázatkezelési szabályzat 
- Kockázat elemzési szabályzat 
- Kiküldetési szabályzat 
- Készletgazdálkodási szabályzat 
- Iratkezelési szabályzat 
- Információbiztonsági szabályzat 
- Gépkocsiüzemeltetési szabályzat 
- Eszközök és források értékelési szabályzata 

- Értékelési szabályzat 
- Ellenőrzési nyomvonal 
- Beszerzési szabályzat 
- Belső kontroll kézikönyv 

- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 
- Számviteli politika 

- Önköltségszámitás rendjének szabályzata 

- Gazdálkodási jogkör 
- Bizonylati szabályzat 
- Bankszámlapénz kezelésre vonatkozó szabályzat 

 

Az intézményvezető személyesen, vagy megbízott helyettese útján képviseli az intézményt az 
állami és társadalmi szervek, valamint a civil szervezetek, önszerveződő csoportok és magán-
személyek előtt. 
 

3.2. ÁMK igazgatóhelyettes (bölcsődei intézményegység vezető) 
 Rendszeres kapcsolatot tart fenn a fenntartó költségvetési szerv vezetőjével. 
 Tevékenységéről az ÁMK intézményvezetőt folyamatosan tájékoztatja. 
 Végzi a felmentésekkel kapcsolatos teendőket. 
 Részt vesz az éves nevelési terv elkészítésében. 
 Beosztja, ellenőrzi és elszámolja a túlórákat, helyettesítéseket, azokat nyilvántartja, 

összesíti. 
 

 Az éves munkatervben rögzíti a konkrét munkakapcsolatokat, a közös feladatokat, fele-
lősöket. 
 

 A különböző egységekben dolgozó szakembereknek, arra kell törekedniük, hogy 
munka- és emberi kapcsolataikat a legharmonikusabban tudják megélni az intézmény-
ben. 

 Bármiféle, az egyes egységekről (kimenő) információt a hiteles tájékoztatás érdekében 
csak az ott dolgozók megbízott képviselői adhatnak. 
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 Területén a tervezett és szükséges karbantartási munkákról tájékoztatja az ÁMK veze-
tőjét, ellenőrzi a munkák elvégzését. 

 Az eredményes gazdálkodás segítése érdekében az éves költségvetés tervezésének 
időszakában felméri, az intézményvezetőhöz eljuttatja az intézményegység következő 
évi személyi és dologi jellegű igényeit. 

 Területén felel a takarékos és gazdaságos üzemeltetésért. 
Az ÁMK bölcsődéjének felelős vezetője. Az intézményben szakmai feladatokat lát el. 

 Irányítja és ellenőrzi a bölcsőde gondozási és nevelési feladatainak ellátását. 
 Értékeli, segíti, ellenőrzi a bölcsődei dolgozók munkáját annak érdekében, hogy a böl-

csődében gondozott gyermekek harmonikusan fejlődjenek. 
 Kapcsolatot tart az ÁMK vezetőjével, a családokkal, a védőnővel, illetve igény szerint 

a hasonló profilú gyermekintézményekkel, valamint a területi vezető bölcsődével. 
 Felelős az ÁMK egyéb intézményrészeivel kialakított kapcsolatok továbbfejlesztésé-

ért. 
 Felelős a bölcsőde takarékos gazdálkodásáért, a költségvetés végrehajtásáért. 
 Felelős a bölcsőde leltáráért, az épület állagmegóvásáért. 

 

 

3.3. Szakalkalmazottak a nevelő-oktató munka terén 

 óvodapedagógusok 

 gyógypedagógus-logopédus 

 könyvtáros 

 

 

Egyéb szakalkalmazottak: 
 kisgyermeknevelők  
 élelmezésvezető  
 szakácsok 

 konyhalányok 

 pedagógiai asszisztens 

 dajkák 

 takarító 

 
 

A szakalkalmazottak nevelő -, oktató, közművelődési munkával összefüggő megbízásá-
nak elvei: 

Az intézmény egység vezetők bármely szakalkalmazottat utasíthatják azoknak az alap-
tevékenységeknek az ellátására, melyet az SZMSZ, ill. a törvények és rendeletek tartalmaz-
nak, s a szakalkalmazott köteles legjobb tudása szerint, maradéktalanul elvégezni azt. 

Az alaptevékenységen túli feladatok ellátásához közös megegyezés szükséges. 
 

 

A közalkalmazottak a rájuk bízott oktatási- nevelési segédeszközökért, gépekért, az in-
tézmény vagyonát képező egyéb felszerelésekért, az intézmény külső és belső tereinek állagá-
ért teljes felelősséggel (anyagi is) tartoznak. 

 

A szakalkalmazottak egyéb kötelességeit és jogait a hatályos törvények és a Munkaköri 
leírások tartalmazzák. 
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A szakalkalmazottak pedagógiai – szakmai munkán kívüli kötelességei, jogai: 
 

A szakalkalmazott köteles a pedagógus etika szabályainak megfelelően élni, viselkedni 
és öltözni. 

Az intézmény munkavállalói bérüket a ledolgozott hónapot követően folyó hó 3 – ig 

kapják meg a dolgozó által lejelentett számlára történő átutalással. 
 

A szakalkalmazott túlóráját, helyettesítését jelöli, illetve vezeti a helyettesítési napló-
ban. Munkaidő nyilvántartást vezet. 

A más településről bejáró pedagógusok útiköltségét a hatályos jogszabályokban előírtak 
szerint az ÁMK téríti. A kiküldetést teljesítő szakalkalmazottak útiköltsége az erre rendszere-
sített nyomtatvány kitöltése, engedélyeztetése, az autóbusz, illetve vonatjegy dátumszerű le-
adása után kerül kifizetésre. 

 

Az intézményvezető nagy gondot fordít a szakalkalmazottak pedagógiai, módszertani 
továbbképzésére, melyet a továbbképzési program tartalmaz. 
 

 

A szakalkalmazott kedvezményei: 
 

Az ÁMK minden intézményében azonos elvek szerint kell megállapítani. A szociális 
juttatások összegét a Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza 
meg. 

 

Szakalkalmazotti értekezlet: 
A szakalkalmazotti értekezletet általában évente egyszer, a nevelési év indításakor kell 

összehívni. Össze kell hívni akkor is, ha azt a napirend megjelölésével az ÁMK más vezető 
testülete vagy a szakalkalmazottak egyharmada kéri az intézményvezetőtől. 

 

A szakalkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen 
van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  
 

 

A szakalkalmazotti értekezlet elfogadási jogkörébe tartozik: 
 

 az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosítása, a jóváha-
gyást megtagadó döntés elleni felülvizsgálati kérelem benyújtása 

 az ÁMK munkáját összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók, program elfoga-
dása 

 a képviseletében eljáró szakalkalmazott(ak) megválasztása  
 

 

Az óvodai nevelőtestület gyakorolja mindazon döntési és véleményezési jogosultságo-
kat, amelyeket a köznevelési törvény és végrehajtási rendelete a nevelési-oktatási intézmé-
nyek nevelőtestületeinek hatáskörébe utal, s amelyek nem tartoznak az ÁMK szakalkalmazot-
ti értekezletének hatáskörébe. 
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Az óvodai nevelőtestület fogadja el az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatához 
kiegészítésként csatlakozó, az óvodára vonatkozó működési szabályzatot, az óvodai háziren-
det, az óvodai nevelési év helyi rendjét, illetve az óvodai pedagógiai programot. 

 

A bölcsődei szakalkalmazotti közösség fogadja el az ÁMK Szervezeti és Működési 
Szabályzatához kiegészítésként csatlakozó, az intézményére vonatkozó működési szabályza-
tot, illetve házirendet. 

 

A szakalkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az ÁMK 
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

Ha a szakalkalmazotti értekezlet az intézmény működését érintő bármely kérdésben vé-
leményt nyilvánított vagy javaslatot tett, az intézmény vezetője azt megvizsgálja, és arra 30 
napon belül indokolt írásbeli választ ad, amelynek megfelelő közzétételéről az intézményegy-
ség-vezetők gondoskodnak. 

 

 

 

3.4. Alkalmazotti közösség, összalkalmazotti értekezlet 
 

Az alkalmazotti közösséget az ÁMK-ban foglalkoztatott valamennyi dolgozó alkotja. 
Az alkalmazotti közösséget véleményezési jog illeti meg az ÁMK átszervezésével (megszün-
tetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával összefüggő döntések-
ben. A véleményezési jog gyakorlásának fóruma az összalkalmazotti értekezlet. 

Az összalkalmazotti értekezletet a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói döntések 
meghozatala előtt kell összehívni. Össze kell hívni akkor is, ha azt az Intézményi tanács va-
lamely kérdés megtárgyalására elhatározza. Az összalkalmazotti értekezlet összehívását az 

alkalmazottak 50 %-a a napirend megjelölésével kezdeményezheti, amelynek elfogadásáról az 
Intézményi tanács dönt. 

 

Az összalkalmazotti értekezleten a dolgozók legalább 2/3-os jelenléte szükséges. Az 
összalkalmazotti értekezlet maga határozza meg, hogy milyen módon alakítja ki véleményét. 
 

Javaslatot terjeszthet elő a könyvtári - közművelődési munkaterv, illetőleg programok 
kialakítására, a művelődési közösségek tevékenységére és azok vezetőinek megbízására. 

 

Véleményt nyilváníthat a közművelődés és könyvtár működésével kapcsolatos valam-
ennyi kérdésben, véleményezi a közművelődés és könyvtár munkájáról szóló beszámolókat, 
értékeléseket. 
 

3.5. A kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása: 
 

Az ÁMK nevében aláírásra az ÁMK intézményvezetője jogosult. A pénzügyi kötele-
zettséget vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. Távolléte vagy akadályoztatása esetén 
az azonnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratokat helyettese, a bölcsőde vezetője írja 
alá, intézményi étkeztetés esetében a számlákat ugyancsak aláírhatja. 

 

Az intézmény egység vezetők aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai 
tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre vonatkozik. 
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Az intézményekben keletkezett ügyiratokat, az intézmény egységet feltüntető fejbélyeg-
zővel kell ellátni és az intézmény egység körbélyegzőjét kell használni. 

 

3.6. A helyettesítés rendje 

 

Az intézményvezetőt távollétében az ÁMK helyettese, a bölcsőde vezetője, helyettesíti. 
Egyidejű akadályoztatásuk esetén, az általuk megbízott személy, az óvodavezető-

helyettes, ill. az intézményben tartózkodó rangidős óvodapedagógus látja el az azonnali intéz-
kedést igénylő feladatokat. 

 
 

Az intézményegység vezetők tartós távolléte esetén az intézményvezető a munkajogi 
szabályoknak megfelelően külön intézkedik a helyettesítés ellátásáról. 
 

4. Az Általános Művelődési Központ működése 

 

4.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, 
működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolatára vonatkozó megállapodásokat és 
azon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

 

 

Tartalmazza a kialakított és működtetett csoportok és folyamatok összehangolt kapcso-
lati és működési rendszerét. E szabályzat elsősorban arra hivatott, hogy a többfunkciójú, több 
egységből álló intézmény legcélszerűbb, legeredményesebb működését szolgálja. Az intéz-
ményegységek Szervezeti és Működési Szabályzatainak összhangban kell lennie az ÁMK 
SZMSZ- szel. A szakmai alapelveket az éves munkaterv rögzíti. 
 

4.2. A vezetők és a Szülői Munkaközösség közötti kapcsolattartás rendje 

 

Az SZMK működési feltételeinek biztosítása (helyiségek használata, az ülések jegyző-
könyvének vezetése, az iratok kezelése és megőrzése) az ÁMK egyes intézményeinek felada-
ta. 

 

Az SZMK-val az együttműködés tartalmát és formáját az intézményvezető és az intéz-
ményegységek vezetői a saját munkaterveik, illetve feladatterveik, az SZMK munkaprogram-
ja előkészítési fázisában egyeztetik. 

 

A jogszabályból következő, az ÁMK egészét érintő ügyekben az intézményvezető, az 
óvodát és a bölcsődét érintő ügyekben az adott intézményvezető, továbbá az ÁMK Szervezeti 
és Működési Szabályzata által az SZMK-ra ruházott jogkörökbe tartozó ügyekben az illetékes 
intézmény-vezető, illetőleg az ÁMK intézményvezető felelős az SZMK elé kerülő előterjesz-
tésekért. 

 

Az SZMK óvodai, bölcsődei elnökét meg kell hívni a szakalkalmazotti értekezletre, az 
összalkalmazotti értekezletre, valamint a nevelőtestületi értekezletek azon napirendi pontjai-

nak tárgyalásához, amelyekben az óvodai, bölcsődei SZMK- nak véleményezési jogosultsága 
van.  
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Ha az SZMK az intézmény vagy valamely intézményegység működésével kapcsolatban 
véleményt nyilvánított, vagy a szakalkalmazotti értekezlet, illetőleg az óvodai, bölcsődei ne-
velőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, az intézményigazgató dönt a véle-
mény és javaslat előzetes igazgatótanácsi megtárgyalásáról. A javaslat szakalkalmazotti, ne-
velőtestületi előterjesztését az ÁMK intézményvezető, valamint az illetékes intézmény-vezető 
szervezi meg. 

 

Az óvoda, bölcsőde intézményegységében működő szülői munkaközösségek részére az 
intézményvezető évente egy alkalommal ad tájékoztatást az intézmény munkájáról. A szülői 
munkaközösségek vezetőit meg kell hívni a szakalkalmazotti értekezletre. Az óvoda, bölcsőde 
vezetője tart kapcsolatot az intézményegység szülői munkaközösségével. 

A szülői munkaközösségek megkeresésére az ÁMK intézményvezető illetőleg az illeté-
kes intézményegység-vezető a szükséges tájékoztatást, információt köteles megadni. 
 

4.3. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

Az ÁMK a fenntartó és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodás alapján 
biztosítja az óvodai és a bölcsődei gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét. Az orvos 
és a védőnő szükség szerint látogatja az óvodát, illetve a bölcsődét. Együttműködésüket szer-
ződés szabályozza. 
 

4.4. A működés rendje, nyitvatartás: 
 

Az intézmények nyitvatartási rendjét a 2. számú melléklet tartalmazza. Rendezvények 
esetén a nyitvatartás, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményve-
zető ad engedélyt. 

Az óvoda és bölcsőde hétfőtől péntekig tartó 5 napos munkarenddel egész éven át, fo-
lyamatosan működik (kivéve a fenntartó által megállapított nyári takarítási időt, melynek ide-
je alatt ügyeletet tart fenn.) 

Az ÁMK intézményeiben a nyitvatartási időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát 
végzők tartózkodhatnak az épületben. 
 

A vezetők benntartózkodása 

 

Bölcsőde: nyitvatartási időben egy gondozónőnek legalább az intézményben kell tartózkod-
nia. 

Óvoda: A nyitvatartási időn belül az intézmény vezetőjének vagy az általa munkarendben 
megbízott óvónőnek az óvodában kell tartózkodnia. 
Konyha: A nyitvatartási idő alatt az élelmezés vezető vagy az általa megbízott szakács benn 
tartózkodik 

Községi Könyvtár: A nyitvatartási időn belül felügyeletet kell biztosítani. 
 

 

4.5. Térítési díjak befizetése 

 

A térítési díjak megállapítása a 190/2015 (VII.20.) Korm.rendelet alapján történik. 
A térítési díjakat a Képviselő-testület rendeletben szabályozza. A térítési díjakat csek-

ken kell befizetni. A lemondást a hiányzás megelőző nap 10 óráig kell lejelenteni. 
Azon szülőnek, aki a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére nem jogosult, étkezési térí-
tési díjat kell fizetni. 
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Gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevétele: 
- a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
- a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos 

- a gyermek családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 

- a gyermek családjában három vagy több gyermeket nevelnek 

- a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 

- az a szülő, akinek családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a köte-
lező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosí-
tási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. 

A kedvezményes étkezés biztosításához az igényjogosultságot írásban kell a szülőnek kérnie 
az óvodai formanyomtatványon minden nevelési év elején, illetve a normatív kedvezmény 
igénybevételének változása esetén. 
A normatív kedvezményben részesülő gyermek ebédjét is le kell mondani. 
 

4.6. A létesítmények használati rendje 

 

Az ÁMK létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően az állagmegóvás 
szem előtt tartásával kell használni. 
 
 

Az ÁMK minden dolgozója és használója felelős: 
 a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért 
 a helyiségek rendjének, tisztaságának megőrzés 

 az energia-felhasználással való takarékoskodásért 
 a tűz-és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért 
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az 

ÁMK vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 
Az ÁMK intézményegységei az elhelyezésükre szolgáló helyiségeket rendeltetésüknek 

megfelelően használják.  
Az ÁMK helyiségeinek külső szervek, magánszemélyek általi igénybevétele díjazás el-

lenében, terembérleti szerződéssel történik. 
Az ÁMK-hoz nem tartozó külső igénybe vevők a helyiségek átengedéséről szóló megál-

lapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben. Az igénybe vevőket vagyonvédelmi 
kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani az ÁMK mun-
kavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat. 

 

 

4.7. Egyéb rendelkezések 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos fel-
adatokat, a nevelési időn kívüli tevékenységek szervezeti formáit, az intézmények óvó- védő 
előírásait, a rendkívüli események esetén szükséges teendőket, az elektronikus úton előállított 
papír alapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, a gyermekek távol maradásának mulasztá-
sára, igazolására vonatkozó rendelkezéseket az intézmény egységek külön SZMSZ szabályza-
tai ill. házirendjei tartalmazzák. 

 

Pedagógus álláshely kiírása a Közigállás.hu weboldalon történik, a vonatkozó feltéte-
lekkel, határidőkkel. 
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 Az intézmények kapcsolattartási rendje 

 

Belső kapcsolattartási rend: 
 Az intézmények kapcsolattartását az ÁMK tanácsa koordinálja. Tagjai: ÁMK Igazgató, 
ÁMK Bölcsődei intézményegység vezető, ÁMK Könyvtáros, ÁMK élelmezésvezető 

 

 

Külső kapcsolatok formája: 
Az intézményt a külső kapcsolatokban az intézményvezető, vagy az általa megbízott 

személy képviseli. 
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart különösen: 

 az intézmény egységek profiljához igazodó szakmai és társadalmi szervezetekkel 

 a környék alap-és középfokú intézményeivel 
 Módszertani Bölcsődével 

 

5. Záró rendelkezések 

 

A P.S. ÁMK Cserkeszőlő közös Szervezeti és Működési Szabályzatát és mellékleteit a 
szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

A P.S. ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda intézmény vezetője készíti és hagyja 
jóvá, az óvoda nevelőtestülete fogadja el az óvodai intézményegység működési szabályzatát 
és mellékleteit. 

 

A P. S. ÁMK Cserkeszőlő Bölcsőde Szabályzatát, ill. mellékleteit a bölcsőde vezetője 
készíti és az intézményegység alkalmazottai fogadják el. 

 

A P.S. ÁMK Könyvtár és Közművelődés Működési szabályzatát az ÁMK intézmény-
vezető készíti el, és azt az ÁMK szakalkalmazottja fogadja el. 

 

A P.S. ÁMK – mellékletekkel együtt kezelt – közös Szervezeti és Működési Szabályza-
ta a fenntartó tudomásul vételével válik érvényessé. 
 

A hatálybalépés napja az SZMSZ tudomásul vételének napja.  
Amennyiben az SZMSZ felterjesztésére válasz nem érkezik, a hatálybalépés napja a fel-

terjesztést követő 30. nap utáni első képviselő – testületi ülés napja. 
 

A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni az ÁMK 
azon alkalmazottjaival is, akik nem tagjai a szakalkalmazotti értekezletnek, valamint a szü-
lőkkel és más intézményhasználókkal. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megtartása az ÁMK valamennyi al-
kalmazottjára kötelező, megszegése esetén munkáltatói jogkörben intézkedés tehető. 
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 Mellékletek 

 

1.A PS ÁMK Cserkeszőlő vezető testületeinek ügyrendi szabályai. 
 

2.Az ÁMK intézményeinek nyitvatartási rendje. 
 

3.Az intézmény szervezeti felépítését és vezetési szerkezetét tükröző rajz 

 

4.Munkaköri leírások 
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1. számú melléklet 
 

Az ÁMK vezető testületeinek ügyrendi szabályairól 
 

A vezetésben való részvételre jogosult közösségek az őket megillető jogosítványaikat 
értekezleten gyakorolják. Az értekezletek ügyrendi szabályai a következők: 

 

Előkészítéséről és összehívásáról az ÁMK intézmény vezetője gondoskodik. Az elő-
készítésre bizottság is szervezhető. Az egységek vezetői segítenek abban, hogy az írásos 
anyagokat a testületek tagjai megismerhessék. 

 

A szakalkalmazotti értekezlet összehívása – a napirendnek az intézményegység hirde-
tőtábláin való közzétételével és az írásos anyagok biztosításával – az értekezletet megelőzően 
legalább 8 nappal korábban történik. A tartósan távollevőket levélben kell meghívni. 

 

A szakalkalmazotti értekezletre- az írásos anyag egyidejű megküldésével – meg kell 

hívni az SZMK képviselőjét. 
 

Az értekezletről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet két választott személy hitelesít. 
 

A szakalkalmazotti értekezlet levezető elnöke az intézményvezető általános helyettese. 
 

Az ÁMK tanács 
 

Összehívásáról az ÁMK intézmény vezetője gondoskodik. 
 

Az ÁMK tanács a napirendi pontokat írásos előterjesztés alapján tárgyalja, amelynek 
anyagát a meghívóval együtt 8 nappal az értekezlet előtt kell juttatni a tagokhoz. 

 

Az alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerésével kapcsolatos napirendi ponthoz meg 
kell hívni az ÁMK személyzeti előadóját (vezetőjét). 

 

Az ÁMK tanács értekezleteit az ÁMK intézmény vezetője vezeti, az értekezletről 
jegyzőkönyv készül. 

 

A döntési jogkörben hozott határozatokat a javaslat mellett és ellen leadott szavazatok 
számának, illetve a tartózkodók számának pontos feltüntetésével – jól elkülönítetten – kell 

megjeleníteni. A határozatokat sorszámozni kell, s meg kell jelölni a végrehajtásért felelős 
nevét, valamint a végrehajtás határidejét. A határozatokat nyilván kell tartani. 

 

A véleményezési hatáskörbe tartozó napirendi pontoknál az ÁMK intézmény vezetője 
összegzi az elhangzottakat, amelyet a jegyzőkönyv alakilag is megfelelően tükröz. 

 

 
 

A jegyzőkönyvi kivonat formájában kell a határozatokat és az összegző véleményt az 
ÁMK tanács tagjainak kiadni. 
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Ha döntés a vélemény, illetve az igazgató ÁMK tanács által tett javaslat tárgyában az 
intézményvezető hatáskörébe tartozik, a döntésről az ÁMK intézmény vezetője indoklással 
ellátott tájékoztatást ad. 
 

Az összalkalmazotti értekezlet 
 

Az igazgatótanács döntése alapján az összalkalmazotti értekezlet összehívásával kap-
csolatos feladatokról az ÁMK intézmény vezetője gondoskodik.  

 

Az értekezlet összehívására, levezetésére, jegyzőkönyvezésére megfelelően kell al-
kalmazni a szakalkalmazotti értekezletre vonatkozó előírásokat azzal, hogy az írásos anyago-
kat a nem szakalkalmazotti munkakörben dolgozókhoz is el kell juttatni. 
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2. számú melléklet 
 

 

AZ INTÉZMÉNYEK NYITVATARTÁSI RENDJE 
 

 

 

Szőlőszem Bölcsőde: 
6.30 – 16.30 

 

 

Közétkeztetési Konyha: 
6.00-14.00  

 

 

Könyvtár és közművelődés:  
-Hétfő- Csütörtök: 13-18-ig 

-Kedd- Szerda: 8-12- ig 

   13-16- ig 

-Péntek: 8-12- ig 

 12.30-14-ig 

 

 

Napköziotthonos Óvoda Cserkeszőlő 
6.30– 16.45 
 

 

 

 

 

Az intézmények nyitvatartása minden más esetben a rendezvények függvénye. 
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3. számú melléklet 
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

 
  

PS ÁMK Cserkeszőlő 

Intézmény-vezető 

igazgató 
(egyben PS ÁMK Cserkeszőlő 
Napköziotthonos Óvoda Intéz-

ményegység vezetője) 

 

 
 

 ÁMK tanács 

 

 

 

 
 

        

PS ÁMK Cserkeszőlő 
Könyvtár és Közművelődés  
(intézményegység) 

- intézmény egység ve-
zető (Könyvtáros) 

 

 

 

 

 
 

PS ÁMK Cserkeszőlő Nap-
köziotthonos Óvoda 
(intézményegység) 

- óvodapedagógusok 

- dajkák 

- takarító 

- pedagógiai asszisztens 

- gyógypedagógus-

logopédus 

 

 

- óvodai Szülői Munka-
közösség (SZMK) 

PS ÁMK Cserkeszőlő Szőlő-
szem Bölcsőde  
(intézményegység) 

- intézmény egység vezető 
(az ÁMK intézmény- 

vezető helyettese) 

- kisgyermeknevelők 

- dajkák 

- konyhai kisegítő 

 

 

- bölcsődei Érdekképvise-
leti fórum  

 

 

 

PS ÁMK Cserkeszőlő Közétkeztetési 
Konyha (intézményegység)  
-élelmezésvezető 

-konyhalányok 

-szakácsok 

-ételkiosztó 

- konyhai kisegítő 
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4. melléklet 
 

Munkaköri leírás minták 
 

 

 

Óvodapedagógus (Óvodavezető helyettes) munkaköri leírása 

 

 Munkavállaló neve: 

 Oktatási azonosító: 

 Születési hely, idő: 

 Anyja neve: 

 Lakcíme: 

  Munkakör megnevezése: Óvodapedagógus-óvodavezető-helyettes 

Munkáltató megnevezése: PS ÁMK Cserkeszőlő 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető 

Munkavégzés helye: PS ÁMK Napköziotthonos Óvoda 

5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1. 

Munkaidő: Heti 40 óra 

Kötelező óraszáma: Csoportban heti 24 óra, neveléssel le nem kötött heti 4 óra 

Helyettesítés: Az óvodavezető intézkedése szerint 

  

Munkaidő beosztás  

Délelőttös műszak esetén: 
H: 6.30-10.30, K-P:6.30-11.30 vagy 

H:7.00-11, K-P:7.00-12.00 csoportban 

 

 

Követelmények 

 

Iskolai végzettség, 
szakképesítés 

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség. 

 

Elvárt ismeretek 

Az óvodapedagógiára vonatkozó szakmai ismeretek, a 
nevelőtestület jogkörébe tartozó intézményi dokumentumok, belső 
szabályzatok ismerete. 

Szükséges képességek Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség, 
empátia, kedves nyílt személyiség, jó szervezőképesség.  
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Személyes tulajdonságok Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, pontosság, meg-
bízhatóság, türelem, etikus magatartás, jó humorérzék. 

 

 

Kötelességek 

Feladatkör részletesen: 
 Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok 

határozzák meg.  
 Munkáját az intézményvezető útmutatása alapján önállóan, felelősséggel végzi. 
 Felkészül a tevékenységek, foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel 

kapcsolatos pedagógiai feladatokat.  
 Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi 

együttműködés normáit, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával. 
 Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi előírásokat, 

és   szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat. 
 Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük 

fejlődéséről, képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat 
gyermeket felügyelet nélkül).  

 A pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket változatos, 
eredményes, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe vevő 
módszerekkel fejleszti. 

 Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyzetet, a sajátos 
nevelési igényt, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 

 Menedzseli a tehetséges gyermekeket. 
 Irányítja és értékeli csoportját, naprakészen vezeti a rábízott adminisztrációt. (naplók, 

fejlődési lapok) 
 Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának értékelésében, 

módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és munkacsoport 
foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken.  

 Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben és önképzésben gyarapítja. 
 A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak 

megfelelően tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal. 
 Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek 

értékelési rendszerét, majd évente kétszer (január, május) írásban is értékeli a 
gyermekeket és azt ismerteti a szülőkkel. 

 Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat.  
 Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt 

és az amortizációt jelenti az intézményvezetőnek. 
 A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli és azokat 

megfelelően alkalmazza. 
 Délelőtt 11 óráig a következő napon étkező gyermekek létszámát leadja a 

Közkonyhára. 
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Jogkör, hatáskör 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által, vala-
mint az óvodai SZMSZ-ben biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az általa vezetett 
gyermek csoportra terjed ki.  

 

Beszámolási kötelezettsége 
Félévkor és év végén az egész éves teljesítményét értékeli írásban a nevelőtestületnek. 
 

Munkaköri kapcsolatok 
Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és dolgo-
zói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és annak szervezeteivel, 
szakmai szervezetekkel és a társintézményekkel, az áthelyező bizottságokkal, a kerületi isko-
lákkal és kulturális intézményekkel, a szülőkkel ápolja hagyományosan kialakult kapcsolata-
inkat. 

 

Felelősségi kör 
Felelős kijelölt csoportjában a pedagógiai program megvalósításáért, a gyermekek biztonsá-
gáért, a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 
 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:  
 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 
 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 
 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért; 
 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;  
 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.  

 

 

A vezető helyettesként az intézményében felelős:  
-nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak irányításáért, tevékenységük 
ellenőrzéséért és értékeléséért, 
-a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvételéért 
-a szülői szervezet működésének segítéséért 
-a helyettesítési beosztás elkészítéséért 
-a pedagógus és nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkaidő 
nyilvántartásának vezetéséért, elszámolásáért 
-szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért 
-a HACCP rendszer működtetéséért   
-az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatok 
előkészítéséért, 
-a gyermekbalesetek megelőzéséért, 
-a pedagógusok éves beiskolázási tervének előkészítéséért.  
-a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, 
-a gyermekbalesetek megelőzéséért, 
-a pedagógiai program megvalósításáért, a színvonalas nevelőmunkáért, 
-az alkalmazotti közösség értekezleteinek előkészítéséért, vezetéséért, 
-a nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak munkájához szükséges döntések 
(állásfoglalások) végrehajtásának megszervezéséért és előkészítéséért, 
-a helyi szülői közösség működtetésének segítéséért 
-az önértékelés bonyolításáért 
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Köteles: 
4. munkáját politika semlegesen, törvényesen, korszerű szakmai ismeretek 

alkalmazásával végezni 
5. a vonatkozó rendelkezéseket és a munkafegyelmet megtartani és a munkakörébe 

tartozó feladatokat legjobb tudása szerint elvégezni, 
6. szervezett vagy önképzés keretében szakmai és jogszabályi ismereteit gyarapítani, 
7. a vezető által átruházott hatáskörben az intézményt képviselni, jó hírét fenntartani, a 

szolgálai titkot, információt megőrizni, s ezt beosztottjaival betartatni, 
8. megtervezni, irányítani és ellenőrizni a nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő 

alkalmazottak szakmai munkáját 
9. a rendkívüli eseményt haladéktalanul az intézményvezetőnek jelezni. 
10.  átruházott hatáskörében az óvodai SZMSZ-ben szabályozottak alapján, helyettesítési 

feladatainak és beszámolási kötelezettségének eleget tenni  
 

Feladatkörök 

Kötelező óraszámában ellátandó feladatok csoportban 

A kötelező óraszámon felül ellátandó vezetői feladatok 

- pedagógiai 
-  hatáskörébe utalt munkaügyi 
- hatáskörébe utalt tanügy igazgatási 

 

 

Egyéb feladatok, megbízatások 
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében és mellékleteben kerül 
meghatározásra az egyéb feladat és megbízás. 

 

 

 Ellenőrzési tevékenység 

 

Ellenőrzése 

 

 Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint. 
 Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez. 
 Ellenőrzését maga is kérheti. 
 Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a 

munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor. 
 Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

 

 

Ellenőrzésére jogosultak:  

 

 Óvodai intézményvezető 

 Külső szakértő egyeztetett időpontban 
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ZÁRADÉK 

Ezen munkaköri leírás 20…………………………… lép életbe. 
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
 

Kelt: Cserkeszőlő, 20…………………………… 

 

 

 …………………………………………........ 
         

   intézményvezető 

 

NYILATKOZAT 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. 
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi fe-
lelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésük-
nek megfelelően használom. 
 

Kelt: Cserkeszőlő, 20……………………….. 

       

 ……….………………………………………. 
munkavállaló 
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Óvodapedagógus munkaköri leírása 

 

Munkavállaló neve: 

 Oktatási azonosító: 

 Születési hely, idő: 

 Anyja neve: 

 Lakcíme: 

  Munkakör megnevezése: Óvodapedagógus 

Munkáltató megnevezése: PS ÁMK Cserkeszőlő 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető 

Munkavégzés helye: PS ÁMK Napköziotthonos Óvoda 

5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1. 

Munkaidő: Heti 40 óra 

Kötelező óraszáma: Csoportban heti 32 óra, neveléssel le nem kötött heti 4 óra 

Helyettesítés: Az óvodavezető intézkedése szerint 

  

Munkaidő beosztás  

Délelőttös műszak esetén: 
H.-CS.:6.30-12.50 

P.:6.30-12.30 csoportban vagy 

H.-CS.:7.00-13.50 

P.: 7.00-13.00 csoportban 

 

Délutános műszak esetén: 
H.-CS.:9.55-16.45 

P: 10.45-16.45 csoportban 

 

Munkavégzéssel kapcsolatos elvárások: 

 Munkakörét érintő jogszabályok: 
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
- A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) 

Korm. rendelet, 

- az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet, 

- az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 255/2009. (XI.20) 
Korm. rendelet, 
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- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló 

óvodai integrációs program 11/ 1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/D§ (4) LXXIX. 1993. 
törvény a közoktatásról 95.§-a (1) közlemény melléklete, 

- sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról szóló 
2/2005. (III. 1.) OM rendelet, 

- az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 2003. évi 
CXXV. törvény, 

- a gyermekek védelméről szóló és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény, 

- a gyermekek védelméről szóló és gyámügyi igazgatás módosításáról szóló 149/1997. 
(IX.10.) Korm. rendelet 

- a gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követése 611/1994. (VI.8.) MKM ren-
delet, 

 

 Nevelőmunkáját az előbbieken túl az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat 
(továbbiakban: SZMSZ), a PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Helyi Óvo-
dai Programja (továbbiakban: PP), az óvoda munkaterve, a jóváhagyott munkarend és 
az intézményvezető közvetlen irányításával önállóan és teljes felelősséggel végzi. 

 Munkából való távolmaradásának rendkívüli okát a legrövidebb időn belül (1 órával a 
munkakezdés előtt) jelentenie kell felettesének, továbbá gondoskodnia kell helyettesí-
tésről. 

 A szabadság iránti kérelmét öt nappal hamarabb jeleznie kell felettesének. 
 Megjelenése legyen rendezett, ápolt és esztétikus. 
 Beszéde, kifejezésmódja legyen mintaértékű, kommunikációja hiteles, kerülje a szleng 

kifejezéseket. 
 A megkötött munkahelyi szerződéseket köteles betartani (tanulmányi szerződés stb.). 
 A munkavégzést akadályozó bármely problémát – műszaki jellegű, biztonságtechni-

kai, szülők által felvetett – a megoldás érdekében jeleznie kell közvetlen felettesének. 

Etikai követelmények: 
 Jellemezze empatikus, együtt érző, partneri módon együttműködni kész attitűd, mind a 

gyermekek, mind a szülők és kollégák iránt. 
 Befogadó attitűdjével mintát adjon nevelőtestületének a másság elfogadásáról. 
 Szakmai felkészültségét tükrözze napi pedagógiai tevékenysége. Az érvényben lévő 

alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felkészül a tervszerű neve-
lőmunkára. 

 A gyermekcsoportot nem hagyhatja felügyelet nélkül. 
 A gyermekek személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartja, védelmet biztosít 

számukra minden fizikai és lelki erőszakkal szemben. 
 Óvodapedagógiai elveivel, az óvodáskorú gyermek személyiségével ellentétes bünte-

tési eljárást nem alkalmaz sem szóban, sem tettekkel. (megszégyenítés, közösségi ki-
pellengérezés, megfélemlítés, fenyegetés, zaklatás, étel vagy levegőzés megvonása, 
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vagy azzal történő ijesztés, bármilyen jellegű testi fenyítés, meglegyintés, hajhúzás, 
csípés, csavarás, megkötözés, rejtett agressziók, mimika, hangsúly) 

 A gyermekekre vonatkozó információkat a szülőkkel és a csoporthoz tartozó munka-
társakkal bizalmasan közli. Törekszik a megbeszélések intim jellegét biztosítani úgy, 
hogy se a többi gyermek, se a többi szülő fültanúja ne legyen az információ átadásá-
nak. 

 A gyermekek szociális helyzetére vonatkozó információkat a bizalmasan kezeli, 
együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel a PP-ban meghatározott folyamat szerint. 

 Titoktartási kötelezettség terheli harmadik személlyel szemben a gyermekkel és csa-
ládjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a 
gyermekkel, a szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. 
 

Kötelező óraszámában ellátott feladatok: 
 Alapfeladata a szeretettel teli és gondoskodó óvodai nevelés biztosítása. 
 Alapvető feladata a rábízott gyermekek egyéni, differenciált nevelése, a gyermekkö-

zösség alakítása, fejlesztése, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, tehetsé-
gét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. 

 Feladata az óvodai nevelés általános irányelveinek, célkitűzéseinek megvalósítása, az 
általános óvodai tevékenységek megszervezése. 

 Nevelő, fejlesztő tevékenységében az ismereteket, a tájékoztatást tárgyilagosan és 
többoldalúan nyújtja. 

 Gyermekközpontú, a csoporthoz maximálisan igazodó, az egyéni tűrőképességet fi-
gyelembe vevő, rugalmas tevékenységet biztosító napirendet alakít ki. 

 Az érvényben lévő alapdokumentumok és módszertani ajánlások, valamint az óvoda 
nevelési programja alapján módszereit tervszerűen, szabadon és felelősen választja 
meg. 

 Az óvodai tevékenységeket élményszerűen, játékosan szervezi meg. 
 Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek fejlettségét, elvégzi a szükséges megfi-

gyeléseket, folyamatrögzítéseket, mérés-értékeléseket. 
 Különösen nagy hangsúlyt helyez a gyermekek szokásrendjének kialakítására. 
 A gyermekekkel és a dajkával közösen gondozza az udvart (seprés, gereblyézés, sze-

mét összegyűjtése, kerti munka). 

 A rábízott gyermekek számára biztosítja a séták, kirándulások, színházlátogatások stb. 
intézményen kívüli lebonyolítását. 

 Az óvodai hagyományokat és ünnepélyeket a gyermekcsoporttal együtt, élményszerű-
en tartja meg. 

 A gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismerete-
ket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik. Ha észleli, hogy a gyermek balesetet 
szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi (gondos-
kodik az elsősegélynyújtásról, szükség esetén orvosi ellátásról és a szülő értesítéséről). 
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 Ellátja a tehetséggondozással, a korai tanulási, beilleszkedési nehézségek korrekciójá-
val, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, a gyermekvédelemmel kap-
csolatos feladatokat. 

 Köteles az intézményvezetőt haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek 
– más vagy saját magatartása szerint – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. 

 A szülőket gyermekük nevelésével, fejlődésével kapcsolatosan, valamint az őket érin-
tő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, számukra rendszeresen fogadóórát biztosít. 
Figyelmezteti a szülőt, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 
érdekében intézkedést tart szükségesnek. A gyermek szülőjével minden, a gyermeké-
vel összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené vagy ve-
szélyeztetné a gyermek érdekét. 

 Felkészül a tehetséggondozásra, a differenciált fejlesztésre, a preventív tervszerű neve-
lőmunkára, a PP előírásai szerint ellátja az óvodai nevelőmunkával összefüggő admi-

nisztratív feladatokat. 
 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az egyéni fejlesztések tervezésénél 

együttműködik a fejlesztő szakemberrel (logopédussal, gyógypedagógussal) és közös 
tervezéssel biztosítják a fejlesztő tevékenységek összehangolását. 

 Irányítja a dajka csoportbeli munkáját. 
 Részt vesz az óvoda közösségi munkájában, a munkaközösség szakmai team munká-

jában. 
 Home-office munkavégzés az intézményvezető utasítása alapján, a mindenkori aktuá-

lis jogszabályoknak megfelelően. 
 

Kötelező óraszámon felüli feladatok: 
 Nevelőmunkáját tervezi, előkészíti. 
 A szülők számára rendszeresen fogadóórát biztosít, tájékoztatva gyermeke fejlettségé-

ről, valamint azokról a szülő által végezhető fejlesztési feladatokról, amellyel segítheti 
a hatékony fejlesztő munkát. 

 Szülőértekezleteket szervez minden nevelési évben legalább két alkalommal: szakmai 
tájékoztatást ad a helyi programról, a működési folyamatokról, valamint a következő 
időszak céljairól, pedagógiai feladatairól. 

 Különböző szakmai fejlesztéseket, innovációkat előkészítő feladatokat végez, és azo-
kat megvalósítja. 

 Pályázatokat ír, és bonyolít. 
 Szakmai anyagokat készít, előadásokra felkészül. 
 Munkaközösség, szakmai team munkájában részt vesz. 
 Nevelési- és munkaértekezleteken részt vesz. 
 Gondoskodik a nevelőmunkához szükséges eszközök és kiegészítő eszközök elkészí-

téséről, rendelkezésre állásáról. 
 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az egyéni fejlesztések tervezésénél 

együttműködik a fejlesztő szakemberrel, és közös tervezéssel biztosítják a fejlesztő te-

vékenységek összehangoltságát. 
 Rendszeresen konzultál a fejlesztő szakemberrel. 
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 Vezeti és lezárja a csoport működéséhez kapcsolódó dokumentumokat. 
 Az új felvételt nyert gyermekek esetében minden év szeptember 1-ig, az évközben be-

lépő gyermekek esetében a felvételtől számított egy hónapon belül családlátogatást 
végez. 

 Az óvoda vagy a csoport életével kapcsolatos szervezési, előkészítési, beszerzési fel-
adatokat végez. 

 Az önértékelési csoport tagja. 
 

A közalkalmazott kötelességei és felelőssége: 

 

A közalkalmazott köteles: 
 

- az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni, munkáját személye-
sen ellátni és a munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a 
munkáltató rendelkezésére állni, 

- a munkáltató által előírt munkaköri alkalmassági és foglalkozás-egészségügyi vizsgála-
tokon részt venni, 

- munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közalkalmazotti jogviszony-
ra vonatkozó szabályoknak, az egyéb szakmai szabályoknak és szokásoknak, valamint 
a munkáltató utasításainak megfelelően, a közérdek figyelembevételével ellátni, 

- munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan 
magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, 
munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő, 

- a munkája során tudomására jutott a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó 
alapvető fontosságú információkat köteles megőrizni. 

A fegyelmi és kártérítési felelősség megállapítása esetén a vonatkozó szabályok sze-
rint felel. 

Cserkeszőlő,  
                    

intézményvezető 

 

Záradék: 
 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, annak egy példá-
nyát átvettem. Tudomásul veszem, hogy a jelen munkaköri leírásban foglaltak meg-
szegése esetén kártérítési felelősséggel tartozom. 

Cserkeszőlő,  
 

 

 

óvodapedagógus 
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Gyógypedagógus munkaköri leírása 

 
Munkavállaló neve: 

 Oktatási azonosító: 

 Születési hely, idő: 

 Anyja neve: 

 Lakcíme: 

  Munkakör megnevezése: Gyógypedagógus 

Munkáltató megnevezése: PS ÁMK Cserkeszőlő 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető 

Munkavégzés helye: PS ÁMK Napköziotthonos Óvoda 

5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1. 

Munkaidő: Heti 20 óra 

Kötelező óraszáma: Gyermekkel való közvetlen foglalkozás heti 11 óra,  

Helyettesítés: Az óvodavezető intézkedése szerint 

 

A munkakör célja: 
A beszéd- és nyelv fejlődési elmaradás enyhébb eseteiben fejlesztő tevékenység végzése, pe-
dagógiai diagnosztika. Egyéni és csoportos rehabilitációs célú foglalkozások tartása a részké-
pesség-gyengeséggel, tanulási nehézséggel küzdő óvodás gyermekek számára. Logopédiai 
alapellátás feladatainak végzése. 
A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények: Felsőfokú szakirányú végzettség, jog-
szabályi ismeretek. 
A munkakörben szükséges tapasztalat: Pedagógiai gyakorlat. 

Közvetlen vezetője: PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda vezetője 

Munkaideje: Heti 20 óra, ezen belül heti 11 óra gyermekkel való közvetlen 
 foglalkozás 

Munkaidejének kezdete, vége: Intézmény által jóváhagyott órarend szerint 
 

Főbb feladatai: 
Tervezés 

- Előkészíti a vizsgálatok, fejlesztő foglalkozások 
lebonyolításához szükséges eszközöket. 

- Elkészíti a fejlesztő foglalkozások tematikus programját 
szakmai- és időtervvel. 

- Javaslatot tesz a szakirodalom, fejlesztő eszközök 
állományának korszerűsítésére, gyarapítására. 
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- Folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulási nehézségek 
diagnosztizálására irányuló vizsgálatok lebonyolításának szakszerűségét, szakmai 
javaslatot tesz a pedagógiai diagnosztikai területének fejlesztésére. 

- Javaslataival közreműködik a szakszolgálat éves 
munkatervének elkészítésében. 

Szervezés 

- A vizsgálatokat, fejlesztő foglalkozásokat és egyéb 
pedagógiai feladatokat az intézményvezetővel történt egyeztetés alapján önállóan 
végzi. 

- Gondoskodik a foglalkozások – egyéni és csoportos fejlesztés 
– folyamatosságának biztosításáról. 

Végrehajtás 

- A vizsgálatok eredményeit, tapasztalatait és szakmai 
javaslatait – a jogszabályi előírásoknak megfelelően szakvéleményben rögzíti. 

- Egyéni és csoportos foglalkozásokat tart a részképesség – 

gyengeséggel, tanulási nehézségekkel küzdő óvódás korúak számára (általános 
képesség fejlesztés, figyelem és emlékezet fejlesztés). 

- Egyéni és csoportos fejlesztési tervet készít és a 
fejlesztésekről naplót vezet. 

- Tanácsadással segíti a gyermek rehabilitációjában 
közreműködő szülőket, pedagógusokat és más szakembereket. 

- Vizsgálati eredményeiről, tapasztalatairól, szakmai 
javaslatairól tájékoztatást nyújt a szülőknek, a nevelési – oktatási intézmények 
vezetőinek, pedagógusainak és más érintett partnernek (pl. jegyző, gyermekjóléti 
szolgálat, háziorvos, védőnő). 

- A szakmai kompetenciáját meghaladó esetekről az 
intézményvezetőt tájékoztatja, kezdeményezi a gyermek illetékes szolgálathoz, 
partnerintézményhez történő átirányítását. 

- Munkaköri feladatainak teljesítéséről a 
munkamegbeszéléseken tájékoztatja az intézményvezetőt. 

- Megbízás alapján részt vesz az aktuális szakmai feladatra 
(pályázatkészítés) szervezendő team munkájában. 

- A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai 
nevelésben részt vevő 3. és 5. életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi 
fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint a 
gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezését. 

- Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai 
vizsgálati vélemény alapján a gyermek további logopédiai ellátását meg kell 
szervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei alapján ez szükséges. 

- A vizsgálati vélemény tartalmát a 15/2013.(II.26.) EMMI 
rendelet szabályozza. 

- A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat 
gyermekből álló csoportos foglalkozás keretében szervezhető meg. 
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- A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, 
időtartamát – mely legfeljebb negyvenöt perc lehet – a gyermek életkorától és 
problémájától függően a logopédus határozza meg. 

- Home-office munkavégzés az intézményvezető utasítása 
alapján, az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
 

 

A munkaköri leírást átvettem, tartalmát megismertem. Tudomásul veszem, hogy a munkaköri 
leírásban előírtak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. A 
munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak 
megfelelően kezelem. 
 

Cserkeszőlő, ………………………………… 

 

 

 

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

  ................... A munkakört betöltő aláírása 

 

 ………………………………………….. 
  ..................................... Intézményvezető:
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Dajka munkaköri leírása 
 

 

Munkavállaló neve: 

 Oktatási azonosító: 

 Születési hely, idő: 

 Anyja neve: 

 Lakcíme: 

  Munkakör megnevezése: Dajka 

Munkáltató megnevezése: PS ÁMK Cserkeszőlő 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető 

Munkavégzés helye: PS ÁMK Napköziotthonos Óvoda 

5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1. 

Munkaidő: Heti 40 óra 

Helyettesítés: Az óvodavezető intézkedése szerint 

 

 
Napi feladatok: 

 Az óvodapedagógus mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen részt vesz 
a gyermekcsoport életében. 

 Azonos nevelési stílusban segíti a szokások kialakítását, beszélget a gyerekekkel. 
 Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemet használ a gyermekekkel. 
 Az óvodai foglalkozási eszközöket elkészíti, ill. elrakja. 
 A gyermekek testi épségének magóvására mindig ügyel. 
 Egyedül is vigyáz a gyermekekre, ha óvodapedagógus nincs jelen, a gyermekek 
testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. 
 Szükség szerint segít a gyermekek felügyeletében. 

o séta, kirándulás, tornaszoba, udvar 
 Délben leadja a konyhára a következő napi étkezők létszámát. 
 A csoportszoba, gyermekmosdó, előszoba takarítását napközben szükség szerint, 

ebéd után mindig elvégzi. 
 Az épület takarítása feladata üzemelés után 

o porszívózás, seprés, portörlés, feltörlés 

 A zsúrkocsira felkészített ételt beszállítja a konyháról. 
 Az étkezéshez a feltételeket megteremti, a csoport elvárásainak megfelelően. 
 Segítséget nyújt a gyermekek étkeztetésében. 

o tálalás, ételkiosztás 

 A gyermekek délutáni pihenéséhez a feltételeket megteremti. 
 Behordja a fektetőket, megágyaz ebéd előtt. 
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 Közreműködik a lefektetés során, segít az óvodapedagógusnak. 

 A délutáni pihenés után elvégzi a teremrendezést. 
 Segítséget nyújt a gyermekeknek a gondozási feladatok ellátásában. 

o fésülködés, mosdózás, WC használat 
 Szükség esetén átöltözteti a gyermeket. 
 Napközben is gondoskodik a csoportszoba rendezettségéről, esztétikájáról. 

o eligazítja a játékokat, könyveket, elrendezi a termet, ha ez nem történt meg 

 Folyamatosan ápolja az épület virágait. 
 Tisztán tartja az óvoda környékét. (járda, épület bejáratai) 
 Törekszik az óvoda berendezései, épülete és környezete rendezettségére. 
 Kíséri a buszos gyermekeket. 
 Az egészségügyi előírásokat maradéktalanul betartja. 
 A munkavégzésének megfelelően váltja napközben köpenyét. (védő-, ill. munka-

ruhára) 

Heti feladatai: 
 Egyezményes napon nagytakarítást végez a csoportszobában. 

o fertőtlenítő tisztítást végez a bútorokon, ajtókon, radiátort takarít, sző-
nyeget tisztít stb.) 

 A mosdóban teljes takarítást végez. 
o csempe, polcok tisztítása 

 Fertőtleníti a fogmosó poharakat, fésűket. 
 A csoport textíliáit megjavítja. 
 A szalvétát kettévágja, összehajtogatja és a tároló helyre elkészíti. 
 Hetente kétszer, (szükség esetén többször is) lecseréli a törölközőket, a mosást el-
végzi. 
 A gyermekek ágyneműit hetente elkészíti a szülőknek. Hétfőn délelőtt a visszaho-

zott ágyneműket elpakolja. 
 Az udvari virágokat, kisházat, játékokat, raktárt rendben tartja. 

Időszakos feladatai: 
 

 Negyedévente, ünnepek előtt általános nagytakarítást végez. 
o ablakot, szőnyeget, radiátorcsöveket takarítja, kimossa a függönyöket, 
csoporttextíliákat 

 Fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítést végez. 
 Napközben a megbetegedő gyermekre felügyel, amíg a szülő érte nem jön. 
 Kitakarítja az akváriumot. 
 Nyáron elvégzi az óvoda éves nagytakarítását. 

Különleges felelőssége: 
 
Vagyoni érdekeltséggel kapcsolatosan: 

 A rábízott gépeket, eszközöket, szerszámokat rendeltetésszerűen és a munkavé-
delmi előírásoknak megfelelően használja, állagmegóvásukról gondoskodik, felel 
értük. 

 Esetleges meghibásodásukat közvetlen felettesének azonnal jelzi. 
  Az épület biztonsága érdekében záráskor ellenőrzi a nyílászárókat, világítást, víz-

csapokat. 

 Az óvoda kulcsáért teljes felelősséggel tartozik. 
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 Az óvoda textíliáival, általa használt eszközeivel leltár szerint elszámol. 
 A tűz- munka-és vagyonvédelmi előírásokat mindenkor betartja. 

Tervezés: 
 

 Számon tartja a raktárból kivételezett tisztítószer mennyiségét. 
  Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a 

költségvetés tervezésénél javaslatot tehet. 

Bizalmas információk kezelése: 
 

 A gyerekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyze-
téről felvilágosítást nem adhat. 

 

Ellenőrzés: 
 

 Naponta ellenőrzi a tisztálkodó szerek meglétét. 
 Folyamatosan ellenőrzi a gyermekek rendezettségét, ápoltságát. 

Kapcsolatok: 
 

 Napi kapcsolatban áll a konyhai dolgozókkal. 
 A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben készséges, udvarias ma-
gatartást tanúsít. 

 
 

Cserkeszőlő,  
 
          
 

         intézményvezető 
 
 

Záradék: 
 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, annak egy példányát át-
vettem. Tudomásul veszem, hogy a jelen munkaköri leírásban foglaltak megszegése esetén 
kártérítési felelősséggel tartozom. 
  

 

Cserkeszőlő, 
 

            

         dajka 
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Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása 
 

Munkavállaló neve: 

 Oktatási azonosító: 

 Születési hely, idő: 

 Anyja neve: 

 Lakcíme: 

  Munkakör megnevezése: Pedagógiai asszisztens 

Munkáltató megnevezése: PS ÁMK Cserkeszőlő 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető 

Munkavégzés helye: PS ÁMK Napköziotthonos Óvoda 

5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1. 

Munkaidő: Heti 40 óra 

Helyettesítés: Az óvodavezető intézkedése szerint 

 

Munkájának ellenőrzését az intézményvezető végzi a munkatervben meghatározottak szerint. 
Nevelési év során alkalmazotti értekezleten vesz részt.  
Munkaideje kezdetére már munkaruhába öltözve álljon készen. 
 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

A 417/2020 (VIII.30) Kormányrendelet 18. §-a alapján 

 „(5) Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-

előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a 

gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott 

személy is elláthatja.” 

 A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles gon-
doskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fej-
lődésük optimális segítéséről az óvodapedagógusok irányítása szerint: 

- a gyermekek felügyeletének biztosítása 

- a busszal érkező gyermekek kísérete, buszon a felügyelete 

- a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában 

- a lassabban haladó egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében 

- a másság elfogadtatásában (személyes példaadás) 
- a gyermekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek elkerülésének 

kivédésében 

- a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes biztosításában 

- az ünnepségek, hagyományok megszervezésében, lebonyolításában 
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- figyelemmel kíséri a csoportra, gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását fe-
lelősségteljesen segíti. 

 

Feladatkör részletesen 

Az óvodapedagógus irányítása alapján segíti a csoportban folyó nevelőmunkát: 
- köteles gondoskodni a gyerekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglal-

koztatásáról, fejlődésük optimális megsegítéséről 
- segíti a csoportban folyó munkát, az eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba 

átrendezésében, a gyerekek eszközeinek előkészítésében, szükség szerint a gyermekek-
nek egyéni segítséget nyújt 

- segíti a gyermekek befogadásának zökkenőmentessé tételét 
- aktívan részt vesz a gyermekek gondozási teendőinek ellátásában, így, az étkeztetésnél, 

az öltözködésnél, a tisztálkodásban, a levegőztetés előkészítésében, és lebonyolításá-
ban.  

- sétánál, óvodán kívül, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai közlekedését, a prog-
ramokon való kulturált részvételt 

- a délután folyamán- a pedagógus útmutatása szerint- segít a szervezett tevékenységek 
előkészítésében, levezetésében. Esetenkét megszervezi, és önállóan levezeti a játékot. 

- csendes pihenő alatt, és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban-
tartja 

- segít a gyermekek hazabocsájtásánál 
- óvónői útmutatás alapján egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez 

- a megtanult fejlesztési gyakorlatokat a pedagógus útmutatása szerint a gyerekekkel 
gyakorolja 

- kisebb baleset során elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott peda-
gógust vagy vezetőt 

- ismeri az intézmény alapdokumentumait 

Általános magatartási követelmények 

- A gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradék-
talanul tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad. 

- Munkatársaival együttműködik. 
- A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő és az adott helyzetnek 

elvárható magatartást tanúsít: 
A jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően, 
A munkavállaló érdekeit a méltányosság mérlegelése alapján figyelembe véve, 
Munkaidején kívül sem tanúsítva olyan magatartást, amely alkalmas munkaáltatója jó 
hírnevének, jogos gazdasági érdekének, vagy a munkaviszony céljának veszélyezteté-
sére, 
Véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit 
súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja, 
Köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. 
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Az alkalmazás feltétele, módja 

- Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi lég-
körnek. 

- Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, 
törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. 

- A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a pedagógus-
hoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.  

Felelősségre vonható  
- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért. 
- A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 
- A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyerme-

kek jogainak megsértéséért. 
- A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásá-

ért. 
- A vagyontárgyak, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért. 

Ellenőrzésre jogosultak 

- Az intézményvezető 

- Óvodapedagógusok 

Kapcsolatok 

- Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal, 
és óvodavezetéssel. Kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik.  

Munkakörülmények 

- Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartá-
sával, a mindenkori hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ, alapján végzi.  

Technikai döntések 

- Betartja a tűz- és balesetvédelmi előírásokat, takarékosan használja a rábízott anyago-
kat. 

Jogkör, hatáskör 

Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának és jogszabályok által, valamint az óvoda 
SZMSZ-ében biztosított jogokat. 
 

Járandóság 

- Bérbesorolás szerinti fizetés. 
- Törvényi szabályozás szerint. 

 

 

 

 

 

 

 



   Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 
  

105 

 

Ezen munkaköri leírás ………………………………….. lép életbe. 
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.  
 

Cserkeszőlő,  
 

           

 

Intézményvezető 

 

NYILATKOZAT 

 

A munkaköri leírást magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem. 
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi fe-
lelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésük-
nek megfelelően használom. 
 

 

Cserkeszőlő,  
 

 

Pedagógiai asszisztens 
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Takarító munkaköri leírása 
 

 

Munkavállaló neve: 

 Születési hely, idő: 

 Anyja neve: 

 Lakcíme: 

  Munkakör megnevezése: Takarító 

Munkáltató megnevezése: PS ÁMK Cserkeszőlő 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető 

Munkavégzés helye: PS ÁMK Napköziotthonos Óvoda 

5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1. 

Munkaidő: Heti 40 óra 

Helyettesítés: Az óvodavezető intézkedése szerint 

 

Cél  Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése  

 Az óvodának, ill. az ÁMK más intézményeinek rendjének, 
tisztaságának fenntartása. 

 A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a 
gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében 
segítse a dajkák munkáját 

  

 

 

Munkavégzés helye 
 PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda 

PS ÁMK Cserkeszőlő Könyvtár-és Közművelődés 

Ifjúsági Klub 

Iskolai Ebédlő 

  

Munkaidő beosztása napi 8 óra 

Délelőtt: 5.40-7 óra: Ifjúsági Klub takarítása 

               7.00-8.00 óra: Iskolai ebédlő takarítása 

               8.00-9.00 óra: Közkonyha takarítása 

               9.00-10.00 óra: Óvodai feladatok ellátása, mosogatás 
stb.a lent feltüntettek alapján. 

               10.00-11.30 óra: Könyvtár takarítása 

               11.30-11.40 óra: Óvodai feladatok ellátása. Tálalás. 
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                11.40-12.00 óra: Munkaközi szünet 
                12.00-14.00 óra: Óvodai feladatok ellátása. Mosogatás. 
 

 munkaidejét- feladatától függően – előzetes megbeszélés 
alapján, a munkaköri leírásban rögzített folyamatos és osztott 
időben is végezheti. Ha az intézmény érdeke úgy kívánja. 

 Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki. 
 

 

Követelmények 

 

Alapkövetelmény Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 
Iskolai végzettség, szakké-
pesítés 

Minimum 8 általános 

Elvárt ismeretek Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzata-
inak ismerete. 

Szükséges képességek Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.  
Személyes tulajdonságok Pontosság, megbízhatóság, kiegyensúlyozottság, türelem, higiéné, 

segítőkészség.  
 

 

Kötelességek 

 

Feladatkör részletesen: 
Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmények nevelési jellegét, ennek megfelelően 
teremt kapcsolatot a gyermekekkel, szülőkkel. 
 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat a munkaköri 
leírásában meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva ellássa: 

 Tevékenységét jó munkaszervezéssel, észszerűen végzi. 
 A naponta keletkező szemetet a tárolóba helyezi. 
 A bútorokat naponta portalanítja, az asztalokat fertőtleníti. 
 A helyiségekben naponta a takarítás ideje alatt szellőztetést végez. 
 A folyosókat, valamint a mellékhelyiségeket (gyermekmosdó, öltöző, felnőtt 

mosdó öltöző, irodák, nevelői szoba stb.) naponta tisztítószeres, fertőtlenítős bő 
vízzel felmossa, naponta egyszer az óvónői és a logopédiai szobát is portalanítja, 
takarítja. 

 Gondoskodik a felnőtt mosdók eszközeinek tisztán tartásáról, előkészíti a higiéniai 
eszközöket. 

 

 Ápolja, locsolja az udvar növényzetét. 
 Tisztán tartja az óvoda előtt a járdát. 

 

 Rendben tartja, takarítja az óvodaudvart. 
 

 

 

 

 

Alkalmanként jelentkező feladatok: 
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 Köteles jelezni, ha a munkaterületén karbantartást igénylő állapotot észlel, vagy a 
takarítási feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek, tisztítószerek mennyiségi 
szükségletét látja. 
 

 

Jogkör, hatáskör 
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által, valamint az 
óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat. 
 

Beszámolási kötelezettsége 
Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az intézményvezetőnek. 
 

Munkaköri kapcsolatok 
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.  
 

Felelősségi kör 
Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi.  A foglalkozás gyakor-
lása során előforduló feladatokat a takarító részben önálló munkával, részben az intézmény-
vezető iránymutatása alapján végzi. 
Munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. 
 

Személyekért: 
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. 
Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törek-
szik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges 
testi és mentálhigiénés környezetének kialakításában. 
A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő pedagó-
gushoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező. 
 

Vagyon: 
Felelős az egyes intézményrészek gondos nyitásáért, zárásáért az általa használt takarítóesz-
közök rendeltetésszerű használatáért.  
 

Technikai döntések: 
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott 
anyagokkal. Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehető-
ségek szerint. 
 

Bizalmas információk: 
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő informá-
ciókkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / 
csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső 
életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni. 
 

Ellenőrzés foka 
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, HÁZIREND stb./ 
által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi 
határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is 
betartatja. Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti a vezetőt. 
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Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:  
 

 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 
 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 
 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, hivatali titok, a munkatársak 

és a gyermekek jogainak megsértéséért; 
 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;  
 a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos 

tárolásáért, különös figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek 
illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek; 

 munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért; 
 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.  

 

Felelős az intézmény jó hírének megőrzéséért. 
 

 

 

 Ellenőrzési tevékenység 

 

Ellenőrzése 

 

Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint. 
Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez. 
Ellenőrzését maga is kérheti. 
Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a 
munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor. 
Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 
 

Ellenőrzésére jogosultak: 
 

 PS ÁMK intézmény-vezető 

 PS ÁMK intézményvezető helyettes 

 

ZÁRADÉK 

Ezen munkaköri leírás ……………………………………………… lép életbe. 
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
 

 

 

Kelt: Cserkeszőlő,  
 

 

 …………………………………………........ 
 intézményvezető 

a munkáltatói jogkör gyakorlója 
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NYILATKOZAT 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. 
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi fe-
lelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésük-
nek megfelelően használom. 
 

 

 

Kelt: Cserkeszőlő,  

 

 

………….………………………………………. 
munkavállaló 
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PS ÁMK Cserkeszőlő” SZŐLŐSZEM” Bölcsőde 

5465.Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál u.3 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

Név: 
Leánykori név: 
Születési hely, idő: 
Anya neve: 

Adóazonosító száma: 

TAJ száma: 
Lakcíme: 
Munkakör megnevezése: bölcsődevezető 

Munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: érettségi 
Munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés: kisgyermeknevelő  

Beosztása: kisgyermeknevelő, bölcsőde tagintézmény vezető 

Besorolása:   

Közalkalmazotti kulcsszám: 
FEOR szám: 
Munkahelye: PS ÁMK Cserkeszőlő, „Szőlőszem” Bölcsőde   
Munkahelyi vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója: ÁMK intézményvezető 

Munkáját a jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek és az intézmény belső szabályza-
tainak megfelelően végzi. 
 

Feladatai: 

 

1. Biztosítja a bölcsőde szakszerű működésének feltételeit. 
2. Megszervezi a dolgozók tevékenységét, irányítja és rendszeresen ellenőrzi azok végrehaj-

tását. 
3. Figyelemmel kíséri a kisgyermekellátás biztonságát, szakszerűségét, ennek érdekében 

szükség esetén intézkedést tesz, vagy kezdeményez felettese irányában. 
4. Elkészíti az irányítása alatt álló dolgozók munkaköri leírását.  
5. Elkészíti és szervezi a dolgozók munkarendjét és munkaidő beosztását, vezeti a szabadság 

nyilvántartásukat. 
6. Pontosan vezeti az előírt nyilvántartásokat, rendszeresen ellenőrizve azokat. 
7. Elkészíti és továbbítja az élelmezésvezetők felé a napi létszámjelentést.  
8. A Kenyszi adatszolgáltatáshoz naponta pontosan rögzíti és továbbítja az adatokat. Ügyel 

az ahhoz kapcsolódó dokumentáció szakszerű kitöltésére, vezetésére, rendszeres időköz-
önként ellenőrizve azt.  

9. Elkészíti az éves, havi és soron kívül kért jelentéseket, az adatvédelmi előírások  
      betartásával. 
10. Intézménye vonatkozásában szükség szerint adatszolgáltatást végez, munkatervet, beszá-

molót készít.  
11. Vezeti a bölcsőde leltárát, kezeli a raktárat. 
12. Biztosítja a dolgozók balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatáson való részvételét.  
13..Részt vesz a bölcsődét érintő biztonsági szemléken.  
14. Folyamatosan figyelemmel kíséri a biztonságos munkavégzés feltételeit és indokolt eset-
ben intézkedést tesz, illetve kezdeményez. 
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15. Figyelemmel kíséri a dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való folyamatos 
részvételét. 
16. Igénylés útján gondoskodik a nevelő - gondozó és a technikai munka feltételeiről.  

 

17. Ellenőrzi a munka és védőruha használatát.  
18. Ellenőrzi a szakmai és technika munkafolyamatok szakszerűségét, a higiénés szabá-
lyok betartását. Különös figyelmet fordít a gyermekek élelmezésének szakszerű megvaló-
sítására. Szükség szerint intézkedést tesz, kezdeményez.  
19. Folyamatosan kontrollálja a gyermekek korszerű és szakszerű élelmezésének megva-
lósítását. Figyelmet fordít a diétás étkeztetés szakszerű megvalósítására. Szükség szerint 
intézkedést tesz, kezdeményez. 

20. A gyerekek étkezési létszámát rögzíti az előzetes listán és megküldi az ellátási ügyin-
téző felé. 

21.Ellenőrzi a bölcsőde házirendjének betartását. 
22..Ellenőrzi a jogszabályok és belső szabályzatok bölcsődékre vonatkozó előírásainak 

betartását. Mulasztás esetén intézkedést tesz, vagy felelősségre vonást kezdeményez a 
munkáltatónál. 

23. Bölcsődéjének szolgáltatói kultúráját figyelemmel követi, szükség esetén intézkedést 
tesz, vagy kezdeményez. 
24. Szükség szerint vezetői utasítást ad a munkavégzéssel, dolgozói magatartással össze-
függésben. 
25. A Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített hatásköre szerint ellátja a gyerme-
kek bölcsődei felvételével, illetve szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos feladato-
kat. 

        26. Szoros kapcsolatot tart a szülőkkel, értékeli a bölcsődei munkával kapcsolatos észre-
vételeket. Szükség esetén intézkedik, vagy jelzést tesz felettese, illetékes felé.  

27. Együttműködik a társintézmények, hatósági szervek szakembereivel.  
28. Egészségnevelési munkát végez és segíti, ellenőrzi az ilyen jellegű tevékenységet a 
bölcsődében. 
29. Szervezi és levezeti a bölcsődei munkaértekezleteket, valamint a szülői értekezlete-
ket. 

30. Segíti az új dolgozó munkába állását, szakdolgozók esetében a gyakornoki szabályzat 
szerint. 

31. Rendszeresen ellenőrzi a szakdolgozók és kisegítő személyzet munkáját, munkára 
képes állapotát, etikai magatartását. 
32. Belső továbbképzéseket szervez mind a kisgyermeknevelők, mind a bölcsődei dajkák 
számára. Biztosítja a dolgozók szakmai programokon való részvételét. 
33. Közreműködik a felújítási és karbantartási munkák előkészítésében és szervezésében. 
34. Az akut műszaki meghibásodásokat jelzi, intézkedést kezdeményez az intézményve-
zető felé. 
35. Ellenőrzi a kisgyermeknevelők által vezetett dokumentációt. Segíti azok szakszerű 
vezetését. 
36. Gondoskodik az intézeti vagyon védelméről, az ellátott gyermekek és a dolgozók biz-
tonságáról. 
37. Gondoskodik a szakmai követelmények, elvek és módszerek maradéktalan érvénye-
süléséről. 
38. Meghatározza és elkészíti a bölcsőde szakmai programját, illetve folyamatosan segíti 
és kontrollálja annak megvalósulását. 

       39.Az intézmény továbbképzési tervében foglaltak szerint továbbképzésen vesz részt, ön-
képzést folytat. 
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40.Más bölcsődék szakembereinek szervezett szakmai tapasztalatcserében, konzultáció-
ban aktívan részt vesz.  
41. Gyermekvédelemhez kötődő feladatokat végez, szervez, és irányít.  
42. Ellát egyéb feladatokat is, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. 
43.Helyettesével a munkamegosztást meghatározza. 

 

Hatásköre, jogköre: 
1. Használja a bölcsőde nevét viselő bélyegzőt. 
2. Képviseli a bölcsőde dolgozóit a különböző értekezleteken és fórumokon. 
3. Rendelkezési, utasítási joga van a bölcsőde valamennyi dolgozója tekintetében. 
4. Képviseli a bölcsődét, az egységet közvetlenül érintő ügyekben külső szerveknél.  
5. Joga van a dolgozók munkahelyen belüli átcsoportosítására az elvégzendő feladatoktól 

függően. 
6. Jogosult túlóra elrendelésére, annak szabadnapban történő megváltását kezdeményez-

heti a munkáltatói jogkör gyakorlójánál. 
7. A dolgozók béremelésére, jutalmazására, kitüntetésére javaslatot tesz. 
8. Joga van engedélyezni a 2 nap rendkívüli szabadságot a Mt. és a Kollektív Szerződés-

ben meghatározott esetekben. 
9. Joga van a dolgozót munkájából kiállítani, ha az munkavégzésre alkalmatlan. 

10. Jogosult javaslatot tenni a személyi térítési díj csökkentésére. 
 

Felelőssége: 
1. Felelős a bölcsőde dolgozóinak folyamatos felkészítéséért, tájékoztatásáért, tevékeny-

ségük színvonalának folyamatos javításáért. 
2. Felelős az ellátott gyermekek és a dolgozók biztonságáért. 
3. Felelős az általa kiadott intézkedések, utasítások helyességéért. 
4. Felelős az ellenőrzési feladatok ellátásáért, a szükséges intézkedések megtételéért, il-

letve intézkedések kezdeményezéséért. 
5. Felelős a hatáskörébe utalt intézkedések megtételéért, szakszerűségéért. 
6. Felelős a rendelkezésére bocsájtott intézeti vagyonért. 
7. Felelős a jogszabályok és belső szabályzatok betartásáért. 
8. Felelős azért, hogy a gondozó-nevelő munka színvonalának emeléséért minden lehetséges 
intézkedést megtegyen, gondoskodjon a hibák feltárásáról és kijavításáról. 
 

 

Felelősségének megállapítása a munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe tartozik. 
 

Helyettesítése: 
Helyettest bíz meg, akik távollétében teljes hatáskörrel ellátja feladatait. Gondoskodik arról, 
hogy távolléte ideje alatt mindig legyen intézkedni tudó személy a munkahelyen. 
 

 

Munkaidőbeosztása: 
Heti törvényes munkaideje 40 óra, mely napi 8 óra. A napi 20 perc munkaközi szünetet le kell 
dolgozni. Munkaideje 7.40-16-ig tart.  

 

 

Kapcsolatrendszere: 

A bölcsőde működésével kapcsolatban: 
-  Intézményvezetővel 
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- Fenntartóval 
- Munkaügyi feladatokat ellátó munkatársakkal 
- Szakigazgatási szervek illetékes munkatársaival 
- bölcsődeorvossal, 
- gyermekjóléti szolgálat szakembereivel 
- védőnővel, 
- élelmezésvezetővel, 
- szülőkkel. 
  

 

Továbbképzési kötelezettsége: 
A vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint köteles részt venni szakmai továbbképzéseken, 
értekezleteken.  
Munka-és védőruhajuttatás: 
Védőruházatra jogosult a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint. 

Titoktartás: 
A munkája során tudomására jutott szolgálati, hivatali titkot köteles megőrizni.  
Az Etikai Kódexet megismerte és annak betartását magára nézve kötelezőnek tartja. 

 

Munkaviszonyával kapcsolatos jelen munkaköri leírásban nem ismertetett jogaira, kötelezett-
ségeire az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók. 
 

A munkaköri leírás az átvétel napjától visszavonásig hatályos. 
 

Cserkeszőlő, 2022………………. 
       …………………………. 
                                                                                          Munkáltató 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek isme-
rem el, egyidejűleg egy példányt átvettem. 
 

 

 

Cserkeszőlő, 2022……………… 

 

       ……………………………. 
                                                                                   Bölcsődevezető 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

N é v: 

Leánykori név: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Munkakör: kisgyermeknevelő 

Munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: érettségi 

Munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés: kisgyermek nevelő-gondozó 

Munkahelye: PS ÁMK Cserkeszőlő „Szőlőszem” Bölcsőde 

Munkahelyi vezetője:………………………….,Bölcsődevezető 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:……………………………ÁMK intézményvezető 

Munkaideje: heti 40 óra 

Munkarendje: 6.30-tól 13.50-ig, vagy 9.10-től 16.30-ig váltott műszakban, az intézményben + 

napi 1 óra adminisztrációs tevékenység, szakmai tevékenység nevelési-gondozási munkával 

kapcsolatban, gyakornok szakmai segítése, eseti helyettesítés. 

Munkáját a jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek megfelelően, munkahelyi vezetője 
iránymutatása alapján végzi. 
 

Feladatai: 

 

1. Ismeri, elismeri, és tiszteletben tartja a gyermek jogait, napi munkáját ezek érvényesülé-
sének szellemében végzi. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként – ha arra szükség 
van – kezdeményezéssel fordul a bölcsődevezető, az intézmény gyermekvédelmi felelőse, 
felé. Különös figyelemmel kíséri azokat a jeleket, amelyek a gyermek elhanyagolására, 
veszélyeztetettségére engednek következtetni. 

2. Kiemelt figyelmet fordít a gyermekeket körülvevő környezet biztonságosságára (szemé-
lyi, fizikai-tárgyi), az ellátás folyamatosságára és szakszerűségére. 

3. Figyelemmel kíséri és elősegíti a gyermekek testi, lelki, szociális jólétét; ennek érdekében 
nagy hangsúlyt fektet érzelmi biztonságuk megteremtésére, személyiségfejlődésük ki-
egyensúlyozottságára, önállósodásuk folyamatára. 

4. Nevelő-gondozó munkáját a korosztály életkori sajátosságainak ismeretében a szakmai 
alapelvek és követelmények megtartásával, személyre szabottan végzi. Ennek során tisz-

teletben tartja a gyermek személyiségét, egyéni fejlődési ütemét, s az ezekhez fűződő jo-
gát. 

5. Tudatosan törekszik a gyermek alapos megismerésére (beleértve azokat a tényezőket is, 
amelyek közvetve alakítják, befolyásolják állapotát), hogy megértse, majd adekvátan tud-
ja segíteni őt fejlődésében. Ehhez folyamatosan alkalmazza a szakmai megfigyelést, mint 
módszert, valamint összegyűjti a szakmai értelemben indokolt és értékes információkat, 
amelyek birtokában biztosítani tudja részére az őt leginkább segítő, szakszerű, egyéni bá-
násmódot. 

6. Szakmai felkészültsége talaján (a gyermek fejlődési jellemzőinek ismeretében) törekszik 
a szülővel kölcsönösen elfogadó, egymás kompetenciáját tiszteletben tartó együttműködés 
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kialakítására. Az együttműködés során a gyermek aktuális fejlődési jellemzőinek megfe-
lelően támogatja a szülőt (információ, ismeretnyújtás, gyakorlati tapasztalatszerzés, sze-
mélyes példa stb.) az egységes nevelő hatások alkalmazásának érdekében. 

7. A szülőkkel való együttműködés során – a gyermekek érdekeit szem előtt tartva – igyek-

szik erősíteni/támogatni az anyákat, apákat szülőszerepükben, gyermekneveléssel-
gondozással kapcsolatos ismereteik bővítésében, a szülő-gyermek kapcsolat kialakításá-
ban, e kapcsolat fontosságának láttatásában. Ennek érdekében felkészültségéből adódó 
szakmai magabiztosságot, kellő szociális érzékenységet, hiteles és példamutató magatar-
tást tanúsít. Sokoldalú eszköztárat alakít ki, hogy a bölcsőde nyitottságával a napi gyakor-
lat szintjén éljenek a szülők. A közvetett és közvetlen kapcsolattartási formákat adekvát 
módon alkalmazza. 

8. Az életkori sajátosságok ismeretében, a gyermekek egyéni fejlődési üteméhez alkalmaz-
kodva tesz eleget a szakmai követelmények, elvek megvalósulásának. Ennek során szoro-
san együttműködik kisgyermeknevelő munkatársával, biztosítja számukra a szakmailag 
fontos információkat. 

9. Különös gondot fordít a sajátos igényű, különleges nevelési szükségletű gyermek ellátásá-
ra, fejlődésének egyedi biztosítására.  

10. Nagy hangsúlyt fektet a szociális hátránnyal érkező gyermek fejlődésének szakszerű és 
sokoldalú támogatására, az esetleges lemaradások korrigálására. Védelembe vett gyermek 
esetén fokozottan figyel azokra a tényezőkre, amelyek indokául szolgálnak az intézkedés-
nek, illetve jelzőrendszeri feladatait felelősen, szakszerűen és hitelesen látja el. Iránymu-
tatást nyújt az igényelhető családi támogatásokról.  

11. A bölcsődei napirend szervezése során egyaránt eleget tesz a gyermek(ek) szükségletei-
nek kielégítéséből, a szakmai követelményekből, a munkaszervezési elvekből következő 
elvárásoknak. Tudatosan törekszik arra, hogy az ébrenléti időben sokoldalú tevékenység-
re, ismeret- és tapasztalatszerzésre nyújtson lehetőséget. 

12. Nevelő-gondozó munkáját a szakmai alapelvek következetes megtartásával végzi. Ennek 
érdekében törekszik kisgyermeknevelő munkatársaival közösen kialakítani és a gyakor-
latban egységesen megvalósítani azokat az aktuális szakmai irányokat, elveket, módsze-
reket, amelyek az adott gyermek/csoport számára a legkedvezőbbek. 

13. Szakmai ismereteinek, gyakorlati tapasztalatainak felhasználásával hozzájárul a bölcsőde 
szakmai programjának elkészítéséhez, és annak gyakorlatban történő megvalósításához.  

14. Szakmai értékrendje szerint közvetíti az egészség megtartásának fontosságát, ezért folya-
matos egészségnevelői munkát végez a kisgyermekeket nevelő családok irányába. Ki-
emelt figyelmet fordít a gyermekek szakszerű, szakmai követelményeknek, elveknek ele-
get tevő étkezésére, különös tekintettel a diétás étkezést igénylőkre. 

15. Rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekek egészségi állapotát, annak változásait. Se-
gíti a bölcsődeorvos munkáját, előkészíti a vizsgálatokat, a gyermeknek biztos érzelmi 
támaszt nyújtva részt vesz azokon. A bölcsődeorvos instrukcióit, javaslatait közvetíti a 
szülők felé. A bölcsődeorvos távollétében a lázas, beteg gyermeket gyógyulásáig kitiltja, 
gondoskodik a szülő értesítéséről. 

16. Az aktuális követelményeknek megfelelően vezeti a bölcsődei dokumentációt. Szakszerű-
en, pontosan, tartalmasan és folyamatosan rögzíti a gyermek fejlődésével kapcsolatos 
szakmai megfigyeléseit, ismereteit, információit (eü. törzslap, fejlődési napló, fejlődési 
tábla, családi füzet, csoportnapló). Jelentési, adatszolgáltatási feladatainak – az adatvé-
delmi törvény előírásait betartva – a bölcsődevezető útmutatása alapján tesz eleget. 

17. Tudásának szinten tartása, illetve bővítése érdekében munkáltatója kirendelése alapján, 
szakmai programokon vesz részt, eleget tesz továbbképzési kötelezettségeinek. Ezen túl 
rendszeresen figyelemmel kíséri az ellátás helyzetének országos és helyi alakulását, 
szakmai publikációk, információk stb. megjelenését. 
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18. Folyamatosan kapcsolatot tart a bölcsődei dajkával, technikai dolgozókkal a gyermekek 
ellátásának aktuális feladatai szerint, a szakmai követelményeknek megfelelő módon. 

19. Gondoskodik a gyermekek tiszta, esztétikus megjelenéséről, ha szükséges, személyi higi-
éniájukat is biztosítva, környezetük rendezettségéről és ízléses díszítéséről, a közegész-
ségügyi szabályok maradéktalan betartásáról.  

20. A csoportszoba és a kiszolgáló helyiségek berendezéseinek, bútorainak, eszközeinek álla-
gát óvja, az alleltárat felelősséggel kezeli.  

21. Műszaki és egyéb meghibásodást azonnal jelenti a bölcsődevezetőnek.  
22. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton, munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatáson rendsze-

resen részt vesz. 
23. A bölcsőde zárásakor meggyőződik az ablakok, ajtók biztonságos bezártságáról, a riasztó-

rendszer bekapcsolásáról. 
24. Ezen túl a mindenkori munkahelyi vezetője egyéb feladatok ellátásával is megbízhat-

ja, ha a munkaerőhelyzet úgy kívánja. 
 

Hatásköre, jogköre: 
 

A kisgyermeknevelő jogosult arra, hogy: 

- jelzőrendszeri feladatainak a vonatkozó törvény előírásai szerint eleget tegyen, 
- sajátos esetben tanácsot, segítséget kérjen a bölcsődevezetőtől, bölcsődeorvostól 
- a gyermekek testi épségét, biztonságát veszélyeztető események, történések esetén 

azonnali intézkedést tegyen, 
- a gyermek egészségi állapotának betegségre, rosszullétre utaló megváltozása esetén a 

szükséges intézkedést megtegye, 
- a többi gyermekre fertőzésveszélyt jelentő beteg gyermek hazaviteléről gondoskodjon,  
- a személyi-tárgyi feltételeket, a szakmai munka színvonalát pozitív irányba befolyáso-

ló javaslatot tegyen, 
- véleményével hozzájáruljon a tagintézmény szakmai programjának megalkotásához, 
- a munkájához szükséges információk birtokába kerüljön, 
- továbbképzéseken részt vegyen, 
- a gyermekek egyedi étkezési térítési díjának csökkentésére javaslatot tegyen, 
- megfelelő térítési díj ellenében az intézmény telefonját magáncélra használja. 
 

Felelőssége: 
 

A kisgyermeknevelő felelősséggel tartozik: 
- jelzőrendszeri kötelezettségeinek teljesítéséért, 
- a rábízott gyermekek biztonságáért, egészséges testi és szellemi fejlődéséért, 
- a nevelési-gondozási munka érzelmi biztonságot nyújtó, a gyermekek harmonikus 

személyiségfejlődését segítő, magas szakmai színvonalon történő végzéséért, 
- a nevelési elvek és módszerek következetes, összehangolt, a gyermekek épülését szol-

gáló alkalmazásáért, 
- a bölcsődei adminisztráció szakszerű és folyamatos vezetéséért, 
- az érvényes közegészségügyi szabályok betartásáért, 
- a környezete rendjéért, tisztaságáért, a rendelkezésre bocsátott eszközök, bútorok ál-

lagmegóvásáért, a leltár gondos kezeléséért, 
- a munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatáson való rendszeres részvételéért, 
- saját egészségének megóvásáért, a rendszeres orvosi vizsgálatokon való megjelenésé-

ért, az egészségügyi kiskönyv aktualitásáért, bemutatásáért, 
- a bölcsőde biztonságos zárásáért,  
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- az intézményi szintű szabályok, a helyi közösség által kialakított és követendőnek tar-
tott szabályok megtartásáért, a munkafegyelem megőrzéséért, valamint közalkalmazotthoz 
méltó magatartás tanúsításáért mind a munkahelyen, mind azon kívül.  

 

 

Helyettesítése: 
 

Helyettesítését kisgyermeknevelő párja végzi. Ugyanúgy ő helyettesíti kisgyermeknevelő pár-
ját annak távolléte esetén.  
 

Munkaidőbeosztása: 
 

Heti munkaideje 40 óra, melyből a gyermekek között (munkahelyen) eltöltendő napi 7 óra.  
A fennmaradó időben a munkahelyi vezető szakmai útmutatása alapján a nevelő-gondozó 
munkához kapcsolódó tevékenységeket, így a szülőkkel történő egyéni konzultációt, admi-
nisztrációt (egészségügyi törzslap, családi füzet, fejlődési napló), szervezett programokra való 
felkészülést végez, és aktívan részt vesz azokon. Ezen túl, a bölcsődei nevelést, gondozást 
előkészítő, illetve azzal összefüggő egyéb feladatok elvégzése, továbbá a gyakornok szakmai 
segítése, eseti helyettesítés is elrendelhető ebben az időszakban. 
Munkaidő beosztását munkahelyi vezetője a bölcsőde nyitvatartásán belül, az aktuális felada-
toktól függően állapítja meg.  
 A jelenléti ívet köteles naprakészen vezetni. 
 Éves szabadságtervét közvetlen munkatársaival szükséges egyeztetnie.  
 Távolmaradását szabadság esetén három nappal előre kell jeleznie.  
 Munkaidő alatt a bölcsődéből csak a bölcsődevezető engedélyével lehet távol. 
 

Kapcsolatrendszere: 

 

Köteles korrekt, jó munka- és személyes kapcsolatot kialakítani mindenkivel, akivel a mun-
kavégzése során kapcsolatba kerül, különös tekintettel a szülőkre.  
Más szervekkel, intézményekkel, dolgozókkal csak a szolgálati út betartásával tarthat hivata-
los kapcsolatot.  

Amennyiben a bölcsődébe szülő, vagy az intézményhez nem tartozó idegen, javítási munkát 
végző személy érkezik, köteles erről haladéktalanul értesíteni a bölcsődevezetőt, annak távol-
létében a bölcsődevezető helyettest. Ezekben az esetekben önálló intézkedésre nem jogosult.  
 

 

Továbbképzési kötelezettsége: 
 

Munkahelyi vezetője utasítása szerint köteles részt venni szakmai továbbképzéseken, értekez-
leteken, tapasztalatcseréken és egyéb szakmai programokon. Köteles szakterületére vonatko-
zóan folyamatosan tájékozódni, önképzést folytatni munkája eredményességének javítása ér-
dekében.   
 

Munka és védőruhajuttatása: 
 

Védőruházatra jogosult a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint. 
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Titoktartási kötelezettsége: 
 

A munkája során tudomására jutott szolgálati, hivatali titkot köteles megőrizni, az adatvéde-
lemre vonatkozó előírásokat betartani. 
 

Munkaviszonyával kapcsolatos jelen munkaköri leírásban nem ismertetett jogaira, kötelezett-
ségeire az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók. 
 

A munkaköri leírás az átvétel napjától visszavonásig hatályos. 
 

Cserkeszőlő, 2022…………. 
       

 ________________________________ 

         bölcsődevezető 

A munkaköri leírást jóváhagyom: 
 

Cserkeszőlő, 2022………… 

     

 _______________________________ 

       munkáltató 

 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek isme-
rem el, egyidejűleg egy példányt átvettem. 
 

Cserkeszőlő, 2022……….  

 

 _____________________________ 

kisgyermeknevelő  
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

N é v: 

Leánykori név: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Munkakör: bölcsődei dajka  

Munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: 8 általános iskola 

Munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés: szakképesítést nem igényel 

Munkakör betöltéséhez szükséges képesítés: bölcsődei dajka 

Munkahelye: PS ÁMK Cserkeszőlő ’Szőlőszem” Bölcsőde 

Munkahelyi vezetője:                                                bölcsődevezető 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:……………………………intézményvezető 

Heti munkaideje: 40 óra, 

 

Munkaköréhez kötődő feladatait közvetlenül a bölcsődevezető irányítása mellett végzi. Mun-

kaköri feladatai az egész bölcsődére kiterjednek, ezen belül a feladatmegosztást a bölcsődeve-

zető határozza meg. Munkáját úgy kell végeznie, hogy a gyermekek napirendjét ne zavarja, 

azaz csak azokban a helyiségekben és csak akkor végezheti a takarítást, amikor a gyermekek 

nem tartózkodnak ott.  

 

Feladatai: 

 

Naponta végzendő feladatok: 
 

-  A fürdőszobában a mosdókagylók, gyermekkád, zuhanytálca, WC-kagylók, bilikiöntő 

kisúrolása, fertőtlenítése.  

- A szülők által használt mosdó fertőtlenítése, felmosása.  

- Reggelente a gyermekek érkezéséig, vagy délután a gyermekek távozása után, nyitott 
ablaknál a csoportszobák porszívózása, szőnyeg, padozat áttörlése. A bútorok, polcok, 
lambéria, virágállvány stb. portalanítása nedves ruhával. 

- Reggeli, ebéd, uzsonna után az asztalok és székek letörlése, a csoportszoba felsöprése, 

majd tisztítószeres felmosása.  

- Az étkezések időszakában a váratlan események következményeinek (kiömlő étel, há-

nyás, széklet stb.) azonnali fertőtlenítős feltakarítása. 
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- A gyermekek napirendjéhez igazodóan az öltöző, fürdőszoba fertőtlenítős oldattal való 

felmosása.  

- Tisztítószeres, fertőtlenítőszeres vízzel a mosdókagylók körüli csempék, csaptelepek, 

piperepolcok, tükrök, szappantartók lemosása, áttörlése. 

- A nap folyamán a szemetes és pelenkatároló badellák szükség szerinti kiürítése, 

kimosása, fertőtlenítése. A szennyezett textilpelenkák szakszerű kezelése, azaz bő 

vizes áztatása, fertőtlenítése, mosásra történő előkészítése. Az eldobható pelenkák 

higiénés szabályok szerinti, azaz lezárt szemeteszsákban történő kidobása a 

szeméttárolóba.  

- Napközben a területéhez tartozó egyéb helyiségek takarításának folyamatos elvégzése. 

Fertőző betegségek időszakában fokozott napi szintű fertőtlenítős lemosás végzése a 

takarítási területén, kiemelten az ajtók, kilincsek vonatkozásában.  

- A bölcsődevezető, kisgyermeknevelő útmutatása szerint, a csoport napirendjéhez iga-

zodva, az udvari játéktevékenységhez szükséges játékeszközök kikészítése az udvarra, 

majd szükség szerinti rendbetételük után elpakolásuk a játékraktárba.  

- A csoport napirendjéhez igazodóan, a kisgyermeknevelőkkel történt egyeztetés alapján 

a levegőztetésnél felügyelet biztosítása a csoportszobában és az udvaron, melynek so-

rán fokozottan ügyel a gyermekek biztonságára.  

- A gyermekek ellátásába a bölcsőde vezetőjének iránymutatása alapján kapcsolódik be. 

E feladatkörében azonban a szülők tájékoztatásában csak részben illetékes, egyeztetnie 

kell a bölcsődevezetővel az átadásra kerülő információkat. (reggeli átvétel, délutáni 

hazamenetel)  

- Altatáshoz a fektetők és ágyneműk, előkészítése. Délutános műszakban azok elpakolá-

sa.  

- A gyermekek alvásidejében a feladatköréhez tartozó helyiségek, öltöző, és fürdőszoba 

felmosása.  

-  Takarítási területén lévő virágok szükség szerint gondozása (öntözés, átültetés, a szá-

raz levelek leszedése stb.) 

Hetente végzendő feladatok 

 

- Munkáját úgy kell szerveznie, takarítási munkatervét úgy kell kialakítania, hogy he-
tente egyszer minden rábízott helyiségben megtörténjen a nagytakarítás. Ez magában 
foglalja a lámpatestek, burák, csövek, fűtőtestek, stb. tisztítószeres vízzel történő le-
mosását, a falak, mennyezet, virágok portalanítását. Ajtók, mosható falburkolatok, 
csempék tisztítószeres, majd fertőtlenítőszeres lemosását. 
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Negyedévente végzendő feladatok:  
 

-  Ablaktisztítás, függönyök mosása a rábízott helyiségekben. 
- Szőnyegek nagytakarítása.  

 

 

Egyéb feladatok 

 

- Szükség esetén konyhai feladatok végzése a konyhai kisegítő munkakörre vonatkozó, 
annak munkaköri leírásában rögzített feladatok alapján. A konyhai feladatok során ki-
emelt figyelemfordítása a HACCP szabályok betartására, a konyhai gépek, eszközök 
előírás szerinti használatára. (robotgép, mosogatógép, stb.)  

- Nyári zárás idején mindenre területre, felületre kiterjedő nagytakarítás (szőnyegtisztí-
tás, ablaktisztítás, berendezési tárgyak, falburkolatok) elvégzése, beleértve az eseten-
ként történő festések utáni takarítást is.  

- Mosodai feladatok ellátása során, a gyermekek ellátásához szükséges textíliák (pelen-
ka, ágynemű, asztalterítő, stb.) higiénikus, igényesen történő áztatása, mosása, vasalá-
sa. A textíliák kezelése során a közegészségügyi szabályok betartása, a mosószerek 
gondos, pontos adagolása. A mosógép és szárítógép használati utasítás szerinti kezelé-
se, balesetvédelmi előírások pontos betartása.  

- Rágcsáló, rovar munkaterületén való észlelése esetén, jelzés megtétele a bölcsődeve-
zető felé, a soron kívüli rovarirtás érdekében.  

-  A tisztítószerek és fertőtlenítőszereknek a mindenkori előírás szerinti, pontos, mérő-
pohárral történő adagolása. Külön takarítóeszköz (vödör, felmosó, lemosó) használata 
a csoportszobákban, fürdőszobákban, WC-ben. 

-  A tisztító és fertőtlenítőszerek mindenkori közegészségügyi előírásokat figyelembe 
vevő, utasításoknak megfelelő alkalmazása és biztonságos tárolása. A takarító eszkö-
zök használat utáni kimosása és elzárása az erre a célra kijelölt helyiségbe, szekrény-
be. 

- Az intézmény Szakmai Programjának megvalósításában való aktív részvétel (gyerek-
nap, ételbemutató stb.).  

- Munkaértekezleteken, intézményi megbeszéléseken való aktív részvétel.  
- Továbbá mindazon feladatok ellátása, amellyel a bölcsőde vezetője megbízza, a kapott 

útmutatás szerint.  
  

 

Hatásköre, jogköre:  
 

Jogosult a munkavégzése során tapasztalt problémákról tájékoztatni a bölcsődevezetőt, javas-
latot is tenni azok megoldására.  
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Felelőssége: 

 

 Felelős a munkaköri leírásban rögzített feladatai pontos és maradéktalan elvégzéséért, 
annak érdekében, hogy a gyermekcsoportok napirendje zökkenőmentesen valósuljon meg 
és higiénikus, esztétikus környezet vegye körül őket.  

 Felelős a biztonságos munkavégzésért, a rábízott elektromos gépek (porszívó, 
szőnyegtisztító, mosogatógép, mosógép stb.) előírásszerű és gondos használatáért. 

11. Felelős a takarításhoz kiadott vegyszerek, tisztítószerek előírás szerinti és gazdaságos 
felhasználásáért.  

12. Felelős a konyhai feladatok ellátásakor a HACCP előírásainak betartásáért, a konyhai 
kisegítő munkaköri leírásban foglalt feladatok pontos elvégzésért. 

 Felelős a rendelkezésére bocsátott védőruháért, annak állapotáért. (minőség, higiénia) 
 Felelős az egészségügyi kiskönyvében szereplő vizsgálatok érvényességéért, a 

családjában történő fertőző megbetegedések jelentéséért.  
 Felelős a munkaterületén történt minden rendkívüli esemény bölcsődevezető felé való 

jelentéséért.  
 Felelős a napi munkaidő pontos betartásáért, a munkából való távolmaradásának 

legkésőbb a munkakezdésének idejére történő jelentéséért. 
 

 

Helyettesítése: 
 

 Távollétében takarítási, egyéb feladatait az intézményvezető által erre kijelölt bölcsődei 
dajka, technikai dolgozó munkatársa veszi át.  

 

Munkaidőbeosztása: 

 

 Heti munkaideje 40 óra. Napi munkaideje: Hétfőtől- Péntekig napi 8 óra, napi 20 perces 
munkaközi szünet, amit le kell dolgozni. Napi munkaideje váltott beosztásban, 7.00 – 

15.20.-ig, illetve 8.30 – 16.50 óráig tart.  
 A jelenléti ívet köteles naprakészen vezetni. 

 Éves szabadságtervét a bölcsődevezetővel szükséges egyeztetnie.  
 Távolmaradását szabadság esetén három nappal előre kell jeleznie.  
 Munkaidő alatt a bölcsődéből csak a bölcsődevezető engedélyével lehet távol. 

  

 

Kapcsolatrendszere: 

 

Munkavégzése során kapcsolatot tart: 
 bölcsődevezetővel 
 kisgyermeknevelővel 
 konyhai dolgozókkal 

 

Más szervekkel, intézményekkel, dolgozókkal csak a szolgálati út betartásával tarthat hivata-
los kapcsolatot.  

Amennyiben a bölcsődébe szülő, vagy az intézményhez nem tartozó idegen, javítási munkát 
végző személy érkezik, köteles erről haladéktalanul értesíteni a bölcsődevezetőt, annak távol-
létében a bölcsődevezető helyettest. Ezekben az esetekben önálló intézkedésre nem jogosult.  
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Továbbképzési kötelezettsége: 
Köteles részt venni mindazon szakmai továbbképzésen, amire a munkáltatója, munkahelyi 
vezetője kirendeli. (például: munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, higiéniai oktatáson.) 
 

 

 

Munka – és védőruha juttatás: 
Védőruházatra jogosult a vonatkozó jogszabályban foglaltak alapján.  
 

Titoktartás: 
 

A munkavégzése során tudomására jutott szolgálati, hivatali titkot köteles megőrizni. 
A megszerzett adatokat, információkat köteles bizalmasan kezelni és illetéktelenek számára 
sem szóban, sem írásban tovább nem adhatja. 
 

A munkaviszonyával kapcsolatos jelen munkaköri leírásban nem szereplő jogaira és kötele-
zettségeire az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak vonatkoznak. 
 

 

Munkaköri leírása az átvétel napjától visszavonásig érvényes. 
 

Cserkeszőlő, 2022…………. 
      ………………………………… 

       bölcsődevezető 

 

 

A munkaköri leírást jóváhagyom: 
 

 

Cserkeszőlő, 2022………….. 
      _____________________________ 

       munkáltató 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek isme-
rem el, egyidejűleg egy példányt átvettem. 
 

 

Cserkeszőlő, 2022……………. 
 

      __________________________________ 

      bölcsődei dajka 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 Név:  
 Leánykori név:  
 Születési hely: 
 Születési idő: 
 Adóazonosító száma:  
 TAJ száma:  
 Anyja neve:  

 Lakcíme:  
 Munkavállaló iskolai végzettsége, képzettsége: szakmunkás 

      8.Beosztása/munkakör megnevezése/: tálaló konyhai dolgozó 

9.Besorolása: 
Közalkalmazotti kulcsszám: 3010900 

FEOR szám: 9236 

X. cikkely Előírt szakképzettsége:  
Iskolai végzettség:  
12.  Munkahelye: P.S.  ÁMK Cserkeszőlő „Szőlőszem” Bölcsőde 

      13.Heti munkaideje: 40 óra 

14. Munkarendje: 7.15 – 15.35 

15. Munkáltatói jogkör gyakorlója (beosztása): ÁMK intézményvezető 

16. Közvetlen felettese: bölcsőde tagintézmény vezető 

 

II.  Egyéni feladatok: 
Feladata a gyermekélelmezéssel kapcsolatos tálalói teendők ellátása. A készételek és 

a félkész ételek szakszerű tálalása megadott időpontra. Reggeli, tízórai, uzsonna készí-
tése, tárolása. A konyha higiénés tisztán tartása, HAACCP rendszernek megfelelő do-
kumentumok vezetése. 
Munkaköri feladata az ételminták az ÁNTSZ előírás szerinti tárolása. 
Ügyel a kitálalt ételek balesetmentes elszállítására, megfelelő hőmérsékletére. 
 

  
I. Ezen kívül köteles elvégezni: mindazon munkaköri leírásban nem rögzített, 

munkakörén kívül eső feladatokat, amelyek végzettségének, képzettségének 
megfelelnek, s egészségét nem veszélyeztetik, emberi méltóságát nem sértik, amellyel 
munkahelyi vezetője szóban, vagy írásban megbízza. 

II. Helyettesítések: 
Ki helyettesíti betegség, szabadság esetén? 

 Megbeszélés alapján a dajka helyettesíti. 
III. Információs szolgáltatásai: Kapott információk. Utasítás szerint jár el. 
Adott információk valódiságáért felelősséget vállal. 
IV. Ellenőrzési tevékenységei: Élelmiszerek megfelelő mennyiségének, minőségének 

ellenőrzése, szavatossági időn belül felhasználásuk.   
V. Hatásköre: A HACCP rendszer működtetése során az előkészítés és az ételszállítás 

műveleteihez tartozó technológiai utasításai betartásának teljes egészére. 
VI. külső kapcsolatok: közétkeztetési konyha, szakácsnő, élelmezésvezető. 

 

VII. Felelőssége: Felel az élelmezéshez szükséges nyersanyagok 
előkészítéséért, gazdaságos anyagfelhasználásért. Felel meghatározott időpontokban 
való szakszerű tálalásért. A mosogatási, takarítási utasítások betartásáért. Felelős az 
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ételhulladék megfelelő tárolásáért. Az elektromos berendezések kezelésére vonatkozó 
előírások betartásáért. 
A szavatossági idők figyelemmel kíséréséért. HACCP előírásnak megfelelő dokumen-
tumok felelősségteljes vezetéséért.  

VIII. Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, 
az adatok kezelése és továbbítása csak az ÁMK intézményvezető felhatalmazása 
alapján, az iratkezelési szabályzat keretei között történhet. A Bölcsőde Etikai kódexét 
megismerte, annak betartását magára nézve kötelezőnek tartja. 

IX. Az előírt helyen, időben, munkaképes állapotban köteles megjelenni és munkaidejét 
munkában tölteni, illetve az alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére 
állni. 

X. A konyhában védőruhát használ (köpeny, kötény, hajháló, védőcipő), utcai ruhában 
tartózkodni tilos!  

XI. Munkaközi szünetét (műszakonként 20’) két részletben, a munkafolyamatoknak 
megfelelően töltheti, ezt az időszakot pihenésre használja. 

 

 

 

 A munkaköri leírást kiadta: 
 

                 

  Cserkeszőlő, 2022………....... 
        …………………………… 

Munkáltató 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. 
 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem és azokat magamra nézve kötelezőnek isme-
rem el, egyidejűleg egy példányt átvettem.  
 

A munkaköri leírás átvétele napjától visszavonásig érvényes.  
 

 

Cserkeszőlő, 2022.                 
        ………………………………. 

Munkavállaló 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

I. Munkavállaló adatai: 
 

Név:  
Leánykori név:  
Adóazonosító száma:  
TAJ száma:  
Anyja neve:  

Lakcíme:  
Munkavállaló iskolai végzettsége, képzettsége: felsőfokú/ könyvtáros 

 

 

Beosztása /munkakör megnevezése/ Könyvtáros  
Besorolása: közalkalmazotti osztály:  

     közalkalmazotti kulcsszám: 
     FEOR szám:  

Előírt szakképzettsége: Felsőfokú végzettség 

     iskolai végzettség: Főiskola 

     szakképzettség: könyvtáros 

  munkavégzés kezdete:  
     gyakorlati idő:  
     lépés ideje:.   

 

A munkavállaló büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. 
 

Munkahelye: (szervezeti egység): Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő 
Könyvtár és Közművelődés Cserkeszőlő Ady Endre út 1/a. 

Heti munkaideje: 40 óra 

Helyettesítése: A távolléte alatt a könyvtári kisegítő helyettesítheti 
Munkáltatói jogkör gyakorlója (beosztása): AMK Intézményvezető 

Közvetlen felettese (beosztása): AMK Intézményvezető  
 

II. Egyéni feladatok  
 

1. Speciális feladatait mellékeltük a Könyvtáros munkaköri leírásban. 
 

2. Ezen kívül köteles elvégezni munkaköri leírásban nem rögzített, munkakörén kívül eső   
egyszeri feladatokat, amelyek végzettségének, képzettségének megfelelnek, s egészségét 
nem veszélyeztetik, emberi méltóságát nem sértik, amellyel munkahelyi vezetője szóban, 
vagy írásban megbízza. 

 

3. Információs szolgáltatásai: 
 Kapott információk: utasítás szerint jár el 
 Adott információk: valódiságáért felelősséget vállal 
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4. Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és továbbítá-
sa csak az igazgató felhatalmazása alapján, az Iratkezelési Szabályzat keretei között történ-
het: 

 

5. Az előírt helyen, időben munkaképes állapotban köteles megjelenni és munkaidejét mun-
kában tölteni, illetve azalatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. 

 

III. A munkaköri leírást kiadta: 
 

 

Cserkeszőlő, 
 

        ……………………………… 

               Munkáltató 

 

 

A munkaköri leírásban, valamint a Könyvtáros Munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul 
vettem és megtartásáért felelősséget vállalok.  
 

Cserkeszőlő,  
 

   

 

      ………………………………. 
       Munkavállaló 
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KÖNYVTÁROS 

 

A könyvtáros feladata: ismeretek gyűjtése könyvek egyéb információhordozók formájában, 
ezek feldolgozása, visszakereshetővé és elérhetővé tétele.  
 

1. Szakmai feladatok: 

 

1.1 Állománygondozás 

1.1.1 Állománygyarapítás 

- Felelős az éves költségvetés tervszerű és folyamatos felhasználásáért 
- Tájékozódik a megjelenő kiadványokról 
- A Gyűjtőköri Szabályzat figyelembevételével gyarapít 
- Beszerzéseinél figyelembe veszi a község lakosainak, az általános, kö-

zép- és felsőfokú tanulóknak az igényeit 
1.1.2 Állományba vétel 

- Gondoskodik a beszerzett dokumentumok a könyvtári szabályzatban 
meghatározott módon való nyilvántartásba vételéről 

- A nyilvántartásokat naprakész állapotban tartja 

- Rendszeresen végez állománygyarapítást 
- A felesleges, elhasználódott, tartalmilag elavult műveket az előírások-

nak megfelelően törli az állományból 
1.1.3 Állományvédelem 

- A könyvtáros felelős a könyvtár rendeltetésszerű használatáért 
- pontosan vezeti a nyilvántartásokat, leltárkönyveket (egyedi cím- és 

csoportos) 

- Az állományellenőrzést az előírásoknak megfelelően a kellő időpontban 
elvégzi, leltározási ütemtervet készít, irányítja és aktívan részt vesz a 
leltár lebonyolításában 

- Gondoskodik a raktári rend biztosításáról a könyvtárban 

- Felelősséggel tartozik a rábízott könyvtári állományért 
1.2 Szolgáltatások 

- Kölcsönzés, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 
módon 

- Könyvtárbemutató órákat, könyvtárhasználati ismereteket nyújtó órákat 
szervez, előkészíti a könyvtári szakórákat 

- Rendszeresen tájékoztatást ad a könyvtár új szerzeményeiről 
/könyvajánló, faliújság, közösségi média stb./ 

2. Egyéb feladatok 

 

2.1 Kapcsolattartás külső intézményekkel 
2.1.1 A könyvtáros kapcsolatot tart a helyi oktató-nevelő munkát végző intéz-

mény dolgozóival, pedagógusaival 
2.1.2 A könyvtáros kapcsolatot tart a helyi közművelődésért felelős személlyel 
2.1.3 A könyvtáros kapcsolatot tart a helyi önkormányzat dolgozóival, intézmé-

nyeivel, nyomdával a helyi újság szerkesztése kapcsán 

2.1.4 Szakmai kapcsolatot tart a megyei könyvtárral 
2.1.5  

2.2 Munkaidő, nyitvatartás, külső tevékenységek 

- A könyvtáros heti munkaideje 40 óra 
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2.2.1 Nyitvatartási idő alatt ellátott feladatok 

- Olvasószolgálati feladatok: kölcsönzés, visszavét, kölcsönzés admi-
nisztrációja,  

- Raktári rend fenntartása 

- Tájékoztatás 

- Könyvtárbemutató foglalkozások 

- Könyvtári rendezvények, programok 

2.2.2 Zárt idő (belső munkálatok) alatt ellátott feladatok 

- Állománygyarapítás 

- Leltárkönyvek vezetése 

- Katalógusszerkesztés 

- Bibliográfia készítése 

- Irodalomkutatás 

- Felkészülés a foglalkozásokra 

- Egyéni továbbképzés 

2.2.3 Külső tevékenységei 
- tájékozódás a könyvpiacon 

- egyéni beszerzések 

- továbbképzés 

- tapasztalatcsere 

 

 

A munkaköri leírást kiadta: 
 

Cserkeszőlő,  
 

 

        

 ……………………………. 
          Munkáltató 

 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. 
 

 

Cserkeszőlő,  
 

 

 

        

 ……………………………. 
          Munkavállaló 
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Élelmezésvezető munkaköri leírása 

Személyi rész: 

Név:  
Születési hely, idő:  
Anyja neve:  

Közalkalmazotti jogviszony kezdete:  

Közalkalmazotti besorolása:  
Alkalmazási feltételek:    élelmezésvezetői bizonyítvány 

Szervezeti rendelkezések 

Beosztása:      konyhavezető, élelmezésvezető 

Kinevező:      Községi Önkormányzat 
Közvetlen felettese:    ÁMK igazgató  
Munkaideje:     heti 40 óra 

Munkahelye:     Cserkeszőlő, Szinyei M.P. u. 1/a. 
Feladatköre és jogköre 

- Munkáját az PS ÁMK igazgató irányításával végzi, együttműködik a 
mindenkori fenntartó pénzügyi, gazdasági szakembereivel a feladat 
ellátása mértékében és érdekében. 

- A HACCP rendszer működtetése során az élelmezésvezető felelőssége 
és hatásköre a nyersanyagbeszerzés és ételkészítés teljes folyamatában 
érvényesül. 

- Az élelmezésvezető távolléte esetén a diétás szakács helyettesíti őt, 
teljes munkaköri feladattal és felelősséggel. 

Feladatkörébe tartozik: 
 A konyha élelmezési ügyvitelének ellátása, az előírt nyilvántartások vezetése, 

könyvelése, naprakész dokumentálása. 

 Az általa elkészített felnőtt, gyermek és diétás étlap ellenőrzése dietetikai, 
tápanyagszükségleti és íz harmonikus szempontból. 

 Az ellenőrzött étlap alapján végzi az elemzés nyersanyagszükségletének 
megtervezését, beszerzését, könyvelését. 

 Folyamatosan, személyes kapcsolatot tart az árubeszerző helyekkel, a szállítókkal. 

 Gondoskodik a beszerzett nyersanyagok szakszerű tárolásáról. 

 Naponta kiadagolja a bölcsőde, az óvoda, az iskola és a felnőttek napi tervezett, 
majd korrigált létszámának megfelelően a felhasználható nyersanyagokat és a 
szakácsnő rendelkezésére bocsátja azokat. 

 Ellenőrzi a nyersanyagok hiánytalan felhasználását. 
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 Elvégzi a felhasznált élelem biológiai- és tápanyagszámításait. 

 Figyelemmel kíséri a szakácsnő által alkalmazott konyha technológiai eljárásokat, 
a próbafőzéseket, az új igényeknek és elvárásoknak megfelelően módosíttatja 
azokat. 

 Különös gondot fordít a diétás táplálkozások ellenőrzésére. Kapcsolatot tart a 
gyermekek családjával, nyomon követi a gyermekek egészségi állapotát. Csak 
orvos által előírt diéták alkalmazását fogadja el. 

 Figyelemmel kíséri a modern táplálkozástudományi eredményeket, és azokat a 
gyermekek élelmezésében alkalmazza. 

 Felelős az étkezésekkel kapcsolatos közegészségügyi szabályok betartásáért, ide 
tartozik az ételmérgezések és azok gyanújával kapcsolatos eljárások ismerete. 

 Folyamatosan kapcsolatot tart az illetékes közegészségügyi hatóságokkal. 

 Feladata az ételek korszerű elkészítésének, adagolásának, szállításának 
megszervezése, irányítása, ellenőrzése. 

 Felelős azért, hogy a felszolgált étel minőségileg és mennyiségileg az előírtnak 
megfelelő legyen. 

 Megszervezi és ellenőrzi az ételmaradék higiénikus kezelését és elszállítását. 

 Szúrópróbaszerűen ellenőrzi az ételmintákat, az adagolás és tálalás módját, 
menetét. 

 Naponta szervezi, irányítja és ellenőrzi a konyha dolgozóinak munkáját. 

 Részt vesz a konyhai dolgozók munkájának beosztásában, ellenőrzi annak 
betartását. Szabadságos ütemtervüket elkészíti. 

 Betartja és betartatja az egészségvédelmi, a baleseti és tűzrendészeti előírásokat. 

 Gondoskodik a raktárak és a konyhához kapcsolódó helyiségek tisztántartásáról, 
kéthetente tisztítószert ad ki a takarítónőnek a takarításhoz, mosáshoz, 
mosogatáshoz, a konyha és a hozzá tartozó helyiségek tisztán tartásához. 

 Negyedévente tájékoztatja a fenntartót a felhasznált normákról, a 
megtakarításokról és az esetleges túllépésekről. Javaslatot tesz szükség esetén 
(évente legfeljebb két alkalommal) a norma emeléséről. 

 Figyelemmel kíséri a közétkeztetésre vonatkozó rendelkezések változásait és 
alkalmazza ill. alkalmaztatja azokat az intézményben. 

 A munkavégzéssel kapcsolatos szervezett továbbképzéseken részt vesz. 
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 Az ÁMK igazgató által elkészített munkaruha szabályzat alapján a konyhai 
dolgozók munkaruházati kartonjának vezetése 

 A konyhai dolgozók szabadságainak ütemezése 

 Szervezi a konyhai dolgozók továbbképzését 

 Konyhai eszközök karbantartásának ütemezése 

 Konyhai helyiségek karbantartásának ütemezése 

 A HACCP dokumentumainak naprakész vezetése 

 Az élelmezéssel kapcsolatos hatóságokkal való kapcsolattartás 

 Dolgozók munkaköri leírásának elkészítése  

 

Felelőssége: 
 A HACCP rendszer működtetése során az élelmezésvezető felelőssége a 
folyamat teljes fázisában érvényesül. 

 Felelős a higiéniai utasítások betartásáért és betartatásáért, azok ellenőrzéséért. 

 Felelős a szállítókkal kötött szerződésekben foglaltak betartásáért, a szállított 
és átvett áru minőségi megfelelősségéért. 

 A fagyasztott áruk megfelelő hőfokon tartásáért, annak ellenőrzéséért, 
dokumentálásáért. 

 A hűtőszekrények megfelelő működésének ellenőrzéséért, dokumentálásáért. 

 Az ételkészítés megfelelő technológiával történő elkészítéséért, annak 
ellenőrzéséért. 

 A biztonságos adagolás és szállítás kivitelezéséért. 

 Az élelmezési norma betartásáért. 

 Új konyhai főzőedények beszerzése esetén a főzési idők regisztrálásáért. 

 A főzési hőmérsékletek ellenőrzéséért, és regisztrálásáért. 

 A szállított étel minőségmegőrzéséért. 

 A HACCP nyilvántartás vezetéséért. 

 Büntetőjogi felelősséggel tartozik a raktárkészlet mennyiségi és értékbeli 
kezelésének pontosságáért és a mindenkori készpénzkezelésért. 
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 Az anyagi és számviteli adminisztrációt az ügyrendnek, ill. az előírásnak 
megfelelően naprakészen vezeti. 

 A göngyöleget hónap végén megszámolja, rendszeres időközönként 
elszállításukat megszervezi. 

 A helytelen tárolás miatt értéktelenné vált készletért anyagi felelősséggel 
tartozik. 

 A konyhai gépek, berendezések meghibásodását, eszközcsere szükségességét a 
fenntartó felé jelenti. 

 Ügyel a gépek rendeltetésszerű használatára. 

 Törési jegyzőkönyvet vezet. 

 Éves selejtezésben, leltározásban aktívan részt vesz. 

 Ha a dolgozók között betegségre utaló tüneteket észlel, jelenti az ÁMK 
igazgatója felé. 

 Dolgozó hiányzása esetén belső helyettesítésről gondoskodik, ha belső 
helyettesítéssel a hiányzás nem hidalható át, akkor jelenti az ÁMK igazgatónak. 

 Gondoskodik a konyhai dolgozók szakmai képzéséről. 

 Ellenőrzi a dolgozók egészségügyi alkalmasságának érvényességét. 

 Köteles munkahelyén beosztásának megfelelő időben pontosan megjelenni, a 
jelenléti ívet folyamatosan vezetni. 

 Távolmaradását haladéktalanul – lehető legrövidebb időn belül – köteles 
jelenteni az ÁMK igazgatónak. 

Munkáját minden esetben szaktudásának és lelkiismeretének megfelelően végzi. 

Ellátja azokat a feladatokat, amivel alkalmanként az ÁMK igazgatója megbízza. 
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Ez a munkaköri leírás annak tudomásulvételétől érvényes. 

 

Dátum:  

ÁMK intézményvezető aláírása 

A fentieket tudomásul veszem és magamra nézve kötelezőnek fogadom el. 

 

Dátum: . 

 

                                                                                           élelmezés- és konyhavezető 
aláírása 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

Név:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve: 

    Lakcíme:  

Közalkalmazotti jogviszony kezdete:  

    Közalkalmazotti besorolás:  

         Alkalmazási feltételek: alkalmassági vizsgálat 

         Beosztása/munkakör megnevezése/: adminisztrátor 

    Kinevező: Községi Önkormányzat 

                           

  A munkavállaló büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. 

 

  Munkahelye:  

 

Törvényes teljes munkaidő hossza: heti 40 óra 

Tényleges munkaidő hossza: heti 20 óra 

Munkaidő jellege: részmunkaidős 

Munkarendje: 8.00-12.00-ig 

Közvetlen felettese: a konyha vezetője  

 

Egyéni feladatok: 
Mindennapi feladata: a közétkeztetési konyhán étkezők nyilvántartása, számlák készítése, 

adminisztrációs munka, megrendelés leadása, HACCP dokumentációk pontos naprakész 

vezetése, áruátvétele mennyiségi-minőségi szempontok szerint, raktárkészlet szavatossági 

idejének ellenőrzése.  

 

Ezen kívül köteles elvégezni: mindazon munkaköri leírásban nem rögzített, 

munkakörén kívül eső egyszeri feladatokat, amelyek végzettségének, képzettségének 

megfelelnek, s egészségét nem veszélyeztetik, emberi méltóságát nem sértik, amellyel 

munkahelyi vezetője szóban, vagy írásban megbízza. 
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Információs szolgáltatásai: Kapott információk. Utasítás szerint jár el. 

                                                     Adott információk valódiságáért felelősséget vállal. 

Ellenőrzési tevékenységei: Számlák, étkezők havi összesítése, hűtőterek hőmérsékletének 

ellenőrzése 

 

külső kapcsolatok: Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Polgármesteri Hivatal,  

 

Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és 

továbbítása a Polgármester, az ÁMK vezető és a Gazdaságvezető felhatalmazása 
alapján, az iratkezelési szabályzat keretei között történhet. 
 

Az előírt helyen, időben, munkaképes állapotban köteles megjelenni és munkaidejét 

munkában tölteni, illetve az alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. 

 

 

A munkaköri leírást kiadta:  

 

 

 

Cserkeszőlő,                                                                    …………………………………… 

                                                                                                  PS ÁMK intézményvezető 

 

 

                                                                                          …………………………………… 

                                                                                                  konyha és élelmezésvezető 

 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. 
 

 

 

Cserkeszőlő,                                                     …………………………………. 
                                                                                                      Munkavállaló 
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Szakács munkaköri leírása 

Személyi rész: 

Név:  
Születésihely,idő:   
Anyjaneve:  

Közalkalmazottijogviszonykezdete:  
Közalkalmazottibesorolása:  
Alkalmazási feltételek:szakács végzettség 

Szervezeti rendelkezések 

Beosztása:szakács 

Kinevező:       

Közvetlen felettese: konyhavezető 

Munkaideje:     heti 40 óra 

Munkahelye:     Cserkeszőlő, Szinyei M.P. u. 1/a. 
 

Feladat és jogköre 

Szakácsnő társával havonta felváltva látja el a főzési teendőket. Egyik hónapban a bölcsődés 
gyermekek reggelijét, tízóraiját, ebédjét készíti el és adagolja a létszámnak és korcsoportnak 
megfelelően. A másik hónapban az óvodás gyermekek, az iskolások és a felnőttek reggelijét, 
ebédjét és uzsonnáját készíti el és adagolja ki a létszámnak megfelelően.  

A mindenkori érvényben lévő rendeleteknek és az intézmény szakmai 
gyakorlatának megfelelően, a korszerű főzési technikák alkalmazásával napi 
gyakorlatban elkészíti az aktuális létszámnak megfelelően a bölcsődés, az óvodás 
és iskolás gyermekek reggelijét, tízóraiját, ebédjét és uzsonnáját, a bölcsődei 
dolgozók ebédjét. 

Részt vesz az étlapkészítési munkában. Javaslattételi joga van a konyha 
technológiai folyamatok korszerűsítésében, konyhagépek, eszközök 
beszerzésében. 

A HACCP rendszer működtetése során hatásköre és felelősségi köre az 
ételkészítés teljes fázisában – az előkészítéstől az adagolásig – érvényesül. 

Felelős a teljes folyamat során a technológiai utasítások betartásáért és betartatásáért, 

Az átvett nyersanyagok előkészítéséért. 

A termékleírásokban rögzített technológiák betartásáért. 

Az utasításokban rögzített higiénia betartásáért. 

Az adagolási utasítások betartásáért. 

 A másik szakácsnő távolléte esetén   a szakirányú tanfolyamot végzett 
konyhalány segítségével látja el a főzési teendőket. 
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 Az élelmezésvezető irányítása alatt dolgozik. Tőle átveszi naponta az adott 
létszámnak és a napi menüknek megfelelően kiszabott nyersanyagokat. Az 
átvételt aláírásával igazolja. A nyersanyagokat a kiszabásnak megfelelően külön 
használja fel a bölcsődés, az óvodás, az iskolás és a felnőtt ételek elkészítéséhez. 

 Reggel fél 8-ig csoportok szerinti tálalásban összeállítja a reggeli igényeket, 
melyeket az intézmények konyhalányai szállítanak el a csoportok helyszínére. 
Minden esetben ügyel a higiénés rendszabályok betartására. 

 Még a tálalás megkezdése előtt ételmintát tesz el a reggeliből. Ezzel egy 
időben kiveszi az ételmintás hűtőszekrényből a lejárt (72 órája tárolt) ételmintákat 
és megsemmisíti azokat. 

 A reggeli elkészítése után kiosztja a konyhalányoknak a munkát és az 
konyhalányok segítségével hozzákezd az ebéd előkészítéséhez. Nyomon követi a 
szükséges földes áru megtisztítását, a mirelit áru, a húsféléket és egyéb, az 
ebédhez szükséges nyersanyagok előkészítését. Minden nyersanyag 
feldolgozásával és felhasználásával szigorúan az ÁNTSZ által előírt 
helyiségekben és módokon járnak el. Ügyel arra, hogy minden konyhatechnikai 
fázisnál a megfelelő védőöltözékben legyenek. 

 Az ebéd elkészítésénél igénybe veszi a konyhalány segítségét, aki a konyhán a 
szakácsnő irányítása alatt dolgozik. 

 Fél 10-kor frissítő folyadékot (gyümölcslé, citromos tea) készít a gyermekek 
számára. Kancsókban – csoportok létszámának megfelelően – kiadagolva küldi 
azt a bölcsődébe. 

 Az ebéd elkészítését nagy gonddal végzi. A kiszabott anyagokat teljes 
egészében felhasználja, de ügyel az ételek íz világára és állagára. Ügyel, hogy az 
ételek megfelelő ideig főjenek, túlfőzés miatt ne veszítsenek tápanyag és 
vitamintartalmukból, de minden puha, megfőtt és mikrobiológiailag is elfogadható 
minőségű legyen. 

 Tálalás előtt az elkészült ebédet az élelmezésvezetővel megkóstoltatja, 
elvárásai szerint jár el. 

 Tálalás előtt minden ételféleségből mintát tesz el. 

 Tálalásnál a különféle ételeket az arra megjelölt edénybe adagolja. Külön 
gondot fordít a diétás ételek elkészítésére.  

 Tálalás után ügyel a konyha rendbe tételére, a mosogatási és takarítási 
utasítások betartására. 

 Gondot fordít arra, hogy az edények az előírásoknak megfelelőek legyenek. A 
konyhai gépeket a műszaki előírásoknak és a megadott célnak megfelelően 
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használja. Rendszeresen ellenőrzi a háztartási gépek állapotát is, jelzi, ha 
meghibásodás következik vagy következhet be, ha veszélyes állapot alakul ki. 

 Betartja és betartatja az egészségvédelmi, a balesetvédelmi és tűzvédelmi 
előírásokat. Az élelmezésvezetőnél jelzi, ha valamilyen oknál fogva nem tudja a 
munkáját kellő módon elvégezni. 

 Kora délután hozzálát az uzsonna elkészítéséhez és legkésőbb 2-re a 

konyhalány gondjaira bízza azt, ill. szállításra előkészíti. Ételmintát tesz az 
uzsonnából is. 

 Ezután ügyel arra, hogy az arra kijelölt konyhalány rendet rakjon a konyhában. 
Nagy gondot fordít arra, hogy egyetlen szennyes edény se maradjon. A 
mosogatók, a tűzhelyek, a pultok, az asztalok tiszták és rendezettek legyenek. A 
kövezet frissen legyen felmosva, ételmaradék, morzsa ne adjon talajt a kórokozók 
és a rágcsálók terjedésének. 

 Munkája végeztével bezárja a konyhát, hogy idegen ne mehessen oda be és 
távozik. 

 

Felelőssége 
 

 Köteles munkahelyén beosztásának megfelelő időben pontosan megjelenni, a 
jelenléti ívet folyamatosan vezetni. 

 Távolmaradását haladéktalanul – a lehető legrövidebb időn belül – köteles 
jelenteni a konyha vezetőnek. 

 Munkaideje alatt az intézményt csak az élelmezésvezető engedélyével 
hagyhatja el. 

 Felel az ételek kifogástalan minőségben és időben való elkészítéséért, a 
különböző korosztályok számára történt kiszabatok pontos felhasználásáért. 

 Felel az ételminták pontos eltételéért. 

 Felel a konyhában lévő leltári tárgyakért, az állóeszközök állagmegóvásáért. 

 Felel a rábízott élelmiszerek, zöldségfélék, gyümölcsök és egyéb 
nyersanyagoknak az ÁNTSZ által előírt tárolásáért, előkészítéséért. 

 Munkáját minden esetben szaktudásának és lelkiismeretének megfelelően 
végzi. 

 Ellátja azokat a feladatokat, amivel alkalmanként a konyha vezetője megbízza. 
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Ez a munkaköri leírás annak tudomásulvételétől érvényes. A fentieket tudomásul veszem és 
magamra nézve kötelezőnek fogadom el. 
 

 

Dátum                                                                      
 

                                                                                                         PS ÁMK intézményvezető 

 

 

 

Dátum 

 

konyha és élelmezésvezető  
 

 

 

 

 

 

Dátum 

 

          szakács                                                                                
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Konyhalány munkaköri leírása 

Személyi rész: 

Név:  
Születési hely, idő:  
Anyja neve:  

Közalkalmazotti jogviszony kezdete:  
Közalkalmazotti besorolása:  
Alkalmazási feltételek:  alkalmassági vizsgálat 
 

Szervezeti rendelkezések 

Beosztása:      konyhalány 

Kinevező:       

Közvetlen felettese:    a konyha vezetője 

Munkaideje:     heti 40 óra 

Munkahelye:     Cserkeszőlő, Szinyei M.P. u. 1/a. 
 

Feladat és jogköre 

Feladata a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos konyhalányi teendők ellátása. 

Munkatársa hiányzása esetén helyettesítői teendők ellátása. 

Munkavégzésre alkalmas állapotban a munkakezdés időpontjára (reggel 6 óra) munkaruhában 
átöltözve megjelenni köteles. 

Jogosult a munkavégzés körülményeinek javítása érdekében javaslatokat tenni. 

A HACCP rendszer működtetése során felelőssége kiterjed az előkészítés, a főzés 
és az ételszállítás műveleteihez tartozó technológiai utasításainak betartásának 
teljes egészére. 

 

Részletes feladatai: 

 

Munkakezdéstől a szakácsnő mellett dolgozik, ellátja mindazokat a konyhalányi 
teendőket, melyekkel a szakácsnő megbízza: 

Lista alapján a szükséges nyersanyagok bepakolása 

Zöldség és főzelékfélék, gyümölcsök konyhakész előkészítése, 

Hús mosás, darabolás, kloppfolás, panírozás és egyéb előkészítés a szakácsnő 
utasítása szerint, 

Az ételhulladék folyamatos kiszállítása, az edény fertőtlenítése, 



   Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 
  

143 

 

A húselőkészítőben és a zöldség előkészítőben végzett munkák befejezése utáni 
takarítás,  

Előkészítés az ételek szállításához, adagolásához, 

A készételek elszállítása a bölcsődei csoporthoz. 

Szükség szerint csempét mos, hűtőszekrényt takarít, leolvaszt, kimos, 

Ellenőrzi a termékek szavatosságát 

Áru érkezésekor raktárba való szakosított bepakolás  

Heti és havi nagytakarítást végez. 

 

Felelőssége 
 

 Köteles munkahelyén beosztásának megfelelő időben pontosan megjelenni, a 
jelenléti ívet folyamatosan vezetni. 

 Távolmaradását haladéktalanul – lehető legrövidebb időn belül – köteles jelenteni 
a konyha vezetőnek. 

 Munkaideje alatt az intézményt csak az élelmezésvezető engedélyével hagyhatja 
el. 

 A konyhavezető távollétében a helyettesítéssel megbízott személy irányítását kell 
elfogadnia. 

 A gyermekekről való gondoskodása során, ill. a velük való érintkezéskor 
magatartásában érvényesítenie kell az intézmény nevelési stílusát és értékét. 

 Felel a bölcsődei és egyéb – az intézmény által vállalt élelmezéshez szükséges 
nyersanyagok előkészítéséért, gazdaságos felhasználásáért úgy, hogy a veszteség 
minél kevesebb legyen. 

 A konyha és a hozzá tartozó helyiségek takarításáért, a higiéniai szabályok 
betartásával, a fertőtlenítő és tisztító szerek szabályos használatáért. 

 Felel a zöldség és egyéb előkészítők tisztaságáért, a főzőkonyha és a közlekedők 
napi takarításáért, a mosogatók rendjéért. 

 A fehér és fekete edény mosogatás előírás szerinti végzéséért. 

 Felel az elektromos berendezések kezelésére vonatkozó szabályok betartásáért, az 
energia takarékosságáért. A gépek meghibásodását azonnal jelenti. 

 Felel a megfelelő munka – és védőruhában történő munka végzésért. 



   Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 
  

144 

 

 Felel a takarító eszközök, anyagok takarékos használatáért. 

 Munkáját minden esetben tudásának és lelkiismeretének megfelelően végzi. 

 Ellátja azokat a feladatokat, amivel alkalmanként a konyha vezetője megbízza. 

 

Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni. 

 

Ez a munkaköri leírás annak tudomásulvételétől érvényes. 
 

Dátum  
 

 

                                                                                                         PS ÁMK intézményvezető 

 

 

 

 

Dátum 

konyha és élelmezésvezető aláírása 

 

 

 

 

A fentieket tudomásul veszem és magamra nézve kötelezőnek fogadom el. 
 

 

 

 

 

Dátum  
konyhalány aláírása 
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Munkaköri leírás 

I. Személyi rész: 
 

Név:  
Születési hely, idő:  
Anyja neve: 

Közalkalmazotti jogviszony kezdete:  
Közalkalmazotti besorolása:  
 

II. Szervezeti rendelkezések 
 

Munkakör megnevezése: kisegítő munkatárs, ételosztó 

Kinevezője: az ÁMK vezetője 

Közvetlen felettese: konyhavezető 

Munkaideje: heti 40 óra 

Munkahelye: Cserkeszőlő, Szinyei M. P. u. 1/a 

 

Feladatai: 

 

1./Munkáját a konyhavezető utasítása és irányítása alapján végzi. 

2./Feladata az általános iskola tanulóinak és dolgozóinak étkeztetése, munkájának előírások 

szerint végzése. 

3./ Feladata minden nap a főzőkonyháról az elkészült ételek átszállítása, gondos tárolása, pon-

tos adagolása. 

4./ Ha a reggeli készítést igényel, azt 8-8.45-ig elkészíti. 

5./ A 2 étkeztetés közötti órában a használt evőeszközök tisztítása. 

6./Az ételmaradékot étkezés után azonnal össze kell szedni. 

7./Ebédeltetés után, ha szükséges, az uzsonnát előkészíti. 

8./Letakarítja uzsonnára az asztalokat és felsöpör az ebédlőben. 

9./ A szemeteseket ebéd után, valamint a műszak végén kiüríti. 

10. Az elhasznált tepsiket, badellákat tisztítva legkésőbb másnap reggel 8-ig visszaszállítja a 

főzőkonyhára. 

10./Az adagoló helyiséget minden nap tisztítószeres meleg vízzel feltörli. 

11./ Az ebédlő kulturált rendben tartása az egész nap folyamán. 

11./Munkavégzés közben betartja az elektromos berendezések kezelésére vonatkozó szabá-

lyokat. A gépek meghibásodását azonnal jelenteni kell a konyhavezetőnek. 

12./Feladata az energiatakarékosság betartása. 

13./Tisztán és rendben tartja az ebédlő adagoló és mosogató helyiségeket, és azok berendezési 

tárgyait. 
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14./Munkavégzés után áramtalanítja az elektromos berendezéseket. 

15./Feladata a munkaruha, munkacipő rendeltetésszerű használata. 

16./ Maradékkal a kóbor állatokat semmilyen körülmények között nem eteti meg, nem helyez 

ki ételes edényt számukra az iskola területén és környékén. 

17./Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a felettesei esetenként megbízzák. 

18./ Nemtetszését csak személyesen nyilvánítja ki az érintett személlyel szemben, és nem 

munkaidőben a tanárok és gyermekek előtt. 

 

Felelőssége: 
 

1./Felelős az iskolai ebédlő összes helyiségének, udvarának és környékének tisztán tartásáért 

ill. tartatásáért. 

2./Takarítóeszközök, anyagok takarékos kezeléséért. 

3./A mosó és fertőtlenítőszerek takarékos kezeléséért. 

4./Az elektromos berendezések szakszerű kezeléséért. 

5./Felel az ablakok, ajtók pontos bezárásáért. 

6./A területen lévő berendezési tárgyak állagmegóvásáért. 

7./Egészségügyi kis könyvét magánál kell tartani. 

 

 

Információs kapcsolatai: 
 

Információs kapcsolatban van a konyhavezetővel és a főzőkonyha dolgozóival. 
 

Munkaidő, munkaidő beosztás: 
 

Heti törvényes munkaideje:40 óra, melyet 5 napos munkaidő keretben kell ledolgoznia. Me-

leg konyhai étkezésben részesül.  Az előírt munkaidő teljesítésének igazolása, illetve ellenőr-
zése a jelenléti íven történik, ahol a dolgozó a munka kezdésének és befejezésének az idejét 
írja be. 
Ebből következik, hogy a munkaidő kezdetekor már munka kész állapotban kell a dolgozónak 
a munkát felvennie. 
 

A munkaidő beosztása, mivel ketten látják el ezt a munkakört a következő: 7.40-16-ig minden 

második héten 8-16.20-ig.  

 

Szabadságát a szabadságolási ütemterv szerint veszi igénybe. Az ütemtervtől való esetleges 
eltérést egy héttel előtte be kell jelenteni az intézmény vezetőjének. 
 

Munkavégzésének akadályoztatása, távolmaradása esetén köteles értesíteni a konyhavezetőt, 
vagy az ÁMK igazgatót. 
 

Túlmunkára kötelezhető. 
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A tagintézmény-vezető a munkaidőben egyéb feladatok elvégzésével is megbízhatja. A mun-
kahelyét csak a tagintézmény-vezető engedélyével hagyhatja el. 
 

Helyettesítés: 
 

Helyettesítését szabadság és betegség esetén külső segítséget kell kérni. 
 

Továbbképzés: 
 

Továbbképzésre a biztonságos munkavégzésig kötelezhető. 
 

Munka és védőruha juttatás: 
 

A Közétkeztetési Konyha Munkavédelmi Szabályzata szerint védőruházatra jogosult. 
Az utcai ruhát a szekrénybe, a védőruhát a fogasra kell tenni. A védőruhát hetente kétszer, 
szennyeződés esetén azonnal váltani kell. Szakadt, gyűrött, piszkos ruhát felvenni nem sza-
bad. 

 

Titoktartás: 
 

A munkavégzés során tudomására jutó szolgálati és hivatali titkot köteles megőrizni. Ezen 
túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkakörében jutott tu-
domására és melynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következmé-
nyekkel járhat.  
 

 

A munkaköri leírás átvétele napjától visszavonásig hatályos. 
 

 

Cserkeszőlő, 
 

                                                                                               ………………………………. 
                                                                                                  PS ÁMK intézményvezető 

 

                                                                                                ………………………………. 
                                                                                                 konyha- és élelmezésvezető                       
 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem és azokat magamra nézve kötelezőnek isme-

rem el, egyidejűleg egy példányát átvettem. 
 

                                                                                                  ……………………………… 

                                                                                                         Munkavállaló 

 

 

Cserkeszőlő, 
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1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma és szabályozási köre 

A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 25.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az intézmény 

jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, az 

intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében Cserkeszőlő község Óvodai Intézményének 

nevelőtestülete a következő szervezeti és működési szabályzatot (továbbiakban SZMSZ) fogadja el: 

 

A szervezeti és működési szabályzat az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozóan 

szabályozza mindazokat a kérdéseket, amelyeket: 

- Magyarország alaptörvénye, 
- az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), 

- a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. r. a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról, 
- a 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 
- az 1999. évi XLII. tv a nem dohányzók védelméről, a munkaköri, szakmai, illetve sze mélyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, 
- 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról, és egyéb jogszabályok – az intézmény alapító 

okiratára figyelemmel – e szabályzat szabályozási körébe utalnak, továbbá 
- 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelésiintézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
módosításáról 

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

intézmények névhasználatáról 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. évi CXXIV. törvény módosított előírásai 

alapján az óvoda vezetője szervezeti és működési szabályzatban határozza meg az intézmény 

működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 

- 22/2013.(III.22.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

- 2000. évi C. törvény a számvitelről 

- 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 

- az intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján 

készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet szabályozni 

 

Az SZMSZ-ben foglaltak megismertetése, megtartása, megtartatása feladata és kötelessége az intézmény 

vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak 

is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetve 

igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. 

 

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése 

esetén, az alkalmazottakkal szemben az intézményvezető munkáltatói jogkörében eljárva- hozhat intézkedést, a szülői 

vagy más nem az intézményben dolgozó személyt az intézményvezetőnek tájékoztatni kell a szabályzatban 

foglaltakról, kérve annak megtartását, ha ez nem vezet eredményre, az intézményvezető felszólítja, hogy hagyja el 

az intézmény épületét. 

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 



6 

 

 

 

Az SZMSZ hatálya kiterjed: 

 az óvodák dolgozóira: intézményvezetőre 

 óvodapedagógusokra, 

 nevelőmunkát közvetlen segítőkre, 

 egyéb dolgozókra, 

 az intézményben működő közösségekre, 

 a gyermekek közösségére, 

 a gyermekek szüleire, illetve azok törvényes képviselőire, 
 az intézmény területén munkát végzőkre, 
 az intézmény rendezvényein részt vevőkre. 

 

Területi hatálya: A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint 

az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken, programokon a rendezvények ideje alatt. 

 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a szülők, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az 

intézményvezető irodában, munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. 

 

Ezen SZMSZ nevelőtestületi egyetértése és a szülői véleményeztetése után hatályát veszti az előző SZMSZ.. 

Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 82 /2022.határozat ával  fogad t a  e l .  

 

 Az intézmény adatai 

 
Elnevezése:  

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ, Cserkeszőlő (továbbiakban ÁMK) 

 

Az intézmény rövidített neve: 
„PS ÁMK Cserkeszőlő” 

 

Székhelye: PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda 

 (5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál út l sz.) 

 

Intézményegységek neve és telephelyei: 
PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda (5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1.) 

PS ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde (5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál út 3.) 

PS ÁMK Cserkeszőlő Közétkeztetési Konyha (5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál út 1./a)  

PS ÁMK Cserkeszőlő Könyvtár és Közművelődés (5465 Cserkeszőlő Ady Endre út 1 /a) 

 

 Az ÁMK alapító és fenntartó szerve 

 Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 

 Az intézmény működési területe 

Cserkeszőlő község közigazgatási területe, valamint a Kunszentmárton kistérség közigazgatási területe 

 

 Alapítás éve: 2012 

       OM azonosító száma: 201884 

 

 Az alapító okirat 

 

     196/2020.(VIII.27.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat. Okirat száma: CSP/4276-

2/2020. 

 Az ÁMK önálló jogi személy, gazdálkodási szempontból részben önálló költségvetési szerv. A gazdálkodási 

feladatokat a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal látja el. 
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Az ÁMK típusa többcélú intézmény, amely feladatait egymással együttműködő, tevékenységüket összehangoló 

intézményegységekből álló egységes intézményként látja el. 

A szerv a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel elfogadott részben önállóan gazdálkodó, 

bankszámlával rendelkező költségvetési szerv. 

Gazdálkodási feladatait a költségvetés törvény és a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó más jogszabályok 

figyelembevételével a Képviselő-testület által rendelettel megállapított éves költségvetés keretei között végzi. Az 

intézmény finanszírozását Cserkeszőlő Község Önkormányzata biztosítja a normatív támogatásból a működtetésre, 

fejlesztésre és felhalmozásra átadott pénzeszközökből.  

 

A gazdálkodási feladatok részletes megosztását és az ahhoz kapcsolódó felelősségi szabályokat a Polgármesteri 

Hivatal és az intézmény között megállapodás tartalmazza. 

Szakágazat számjele: 851020 

Adószám: 15803940-2-16 

Bankszámlaszám: 10402551-50504857-52521238 K& H Bank Zrt. 

Az ÁMK intézményegységei szakmai tekintetben önálló szervezeti egységek. Az ÁMK intézményeiben folyó 

tevékenységekre a köznevelési törvényt és végrehajtási rendeleteit, a kulturális és közművelődési tevékenységek 

ellátására és irányítására, a tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. Az ÁMK működésére 

alkalmazni kell az összevont művelődési intézményekről szóló, többször módosított miniszteri rendeletet. 

 

Az ÁMK tevékenysége 
Az ÁMK intézményegységei keretében folytatott alaptevékenységeit az ÁMK alapító okirata határozza meg. Az ÁMK 

vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása. 

A Szervezeti Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti 

felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait. 

Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény 25§-ban foglalt felhatalmazás alapján 

történik. 

A közös igazgatású többcélú intézmény szakmailag önálló intézményegységekből áll. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése: 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény szakalkalmazotti közössége fogadja el és az 

intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé.  

A hatálybalépés napja az SZMSZ jóváhagyásának napja. 

A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az intézmény összes dolgozójával, valamint azokkal, akik 

kapcsolatba kerülnek az intézménnyel és meghatározott körben használják helységeit. 

 

A nevelési év rendje: 

A nevelési év szeptember 01-től, következő év augusztus 31-ig tart. 

 

A nyitvatartás rendje: 

Az intézmény 6.30-16.45-ig fogad gyermekeket. 

 

1.2 Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

1.2.1 Alapító okirat 

Az intézmény jogállására, tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket az ALAPÍTÓ OKIRAT tartalmazza – az 

Intézmény jelenleg érvényes Alapító okirata megtalálható a község honlapján www.cserkeszolo.hu 

 

1.2.2 Munkaterv 

Az intézményvezető az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet készít. 
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Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor véleményt kell kérni a fenntartótól, a szülői szervezettől 

és az intézményi közösségtől. 

A munkatervnek tartalmaznia kell: 

 a feladatok konkrét meghatározását 

 a feladat végrehajtásáért felelős nevét 

 a feladat végrehajtásának határidejét 

 a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. 

 

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: 

 az óvodai nevelés nélküli munkanapokat, 

 a szünetek időtartamát, 

 az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, 

 az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, fogadóórák időpontját, 

 az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját, 

 minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést, 

 

A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, szükséges azt elfogadtatni (jegyzőkönyv, jelenléti ív). 

Az intézményvezető a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 

 

1.2.3 Házirend 

Az intézmény házirendjében kerül szabályozásra: 

 a gyermek távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírás, 

 a térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezés, 

 a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elve, 

 a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formái, 

 a gyermekek jutalmazásának elvei és formái, 

 a gyermekek által bevitt dolgok öltözőben való elhelyezése, a bevitel bejelentése.  

 Függelék: „Házirendet kiegészítő egészségügyi eljárások pandémiás járványhelyzetben” 

A házirend elkészítéséért – az szülői szervezet véleményének kötelező beszerzését követően – az 

intézményvezető a felelős. 

A dokumentumot a nevelőtestület fogadja el. 

A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség 

hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

 

1.2.4 SZMSZ 

Az intézmény SZMSZ-e tartalmazza 

 a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, az alkalmazottaknak és a vezetőknek az intézményben 

való benntartózkodásának rendjét, 

 a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, 

 belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel, 

 a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a vezetők közötti 

feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti egységek közötti 

kapcsolattartás rendjét, 

 az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét, 

 a vezetők és a szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét, 

 a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott 

beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, 

 a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai 

szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola- egészségügyi ellátást biztosító 
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egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást, 

 az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, 

 a szakmai munkaközösség részvételét a pedagógusok munkájának segítésében, 

 a rendszeres egészségügyi ellátás rendjét, 

 az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek speciális ellátására vonatkozó együttműködés részleteit 

 az inzulinfüggő cukorbetegségben szenvedő gyermekekre vonatkozó speciális eljárásrendet 

 az intézményi védő, óvó előírásokat, járványügyi prevenció teendőit 

 a járványhelyzet időszakában alkalmazott kommunikáció szabályozását 

 a nevelőtestületi döntések online meghozatalának szabályozását 

 bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, 

 annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai 

programról, 

 azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési joggal 

ruházza fel, 

 az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, 

 az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét, 

 az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, munkaköri leírás- mintákat, 

  mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelési- oktatási 

intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján 

készített szabályzatban nem kell, vagy nem lehet szabályozni. 

 

Az SZMSZ-t a szülői szervezet véleményének kikérését követően az intézmény nevelőtestülete fogadja el. 

 

1.2.5. Pedagógiai program 

Az intézmény az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készíti pedagógiai programját A 

pedagógiai program meghatározza 

 az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, 

 azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, 

közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, 

fejlődésének segítését, melyek által minden gyermek eljut az iskolakezdéshez szükséges értelmi, lelki, 

szociális és testi fejlettséghez, 

 a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, 

 a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 

 a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, 

 nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és nyelvének 

ápolásával járó feladatokat, 

 az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, programokat, tevékenységeket, 

 az egészséges életmódra nevelés vonatkozásában a magas telítettzsír- tartalmú ételek fogyasztásának csökkentésére 

irányuló teendőket 

 a speciális pedagógiai ellátásra jogosult, a tankötelezettségük megkezdésére halasztást kapott gyermekek részére 

biztosítandó, iskolakezdésre felkészítő foglalkozások meghatározását 

 a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 

 a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. 

 a gyermekek fejlődésének nyomon követésére vonatkozó feladatokat, elveket, szabályokat. 

 Függelék csatolása: „Óvodán kívüli óvodai nevelés megszervezése a koronavírus-járvány idején” 

 

1.2.6. Egyéb dokumentumok 

Az intézmény működését meghatározó dokumentum az SZMSZ, valamint a szakmai és gazdasági munka vitelét 

segítő különféle szabályzatok és egyéb, mindenkori törvényi előírásoknak megfelelő szabályzatok, dokumentumok: 
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-  Esélyegyenlőségi szabályzat 

- Etikai kódex 

-  A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó 

helyi értékelési szabályzat 

-  Gyakornoki szabályzat 

-  HACCP 

-  Panaszkezelési szabályzat 

-  Munkaruha szabályzat 

- Kulcskezelési szabályzat 

-  Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának rendjére vonatkozó szabályzat 

-  Hőségriadó terv  

-  Országos Statisztikai Adatgyűjtés állománya (OSAP) 

-  Takarítási szabályzat 

-  Facebook oldal működtetése 

-  Bélyegzőnyilvántartás 

-  Tűz védelmi szabályzat 

- Munkavédelmi szabályzat 

- Kockázatelemzés 

- Továbbképzési program – Beiskolázási terv  

- Integrált kockázatkezelés eljárásrendjének szabályzata 

-  Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzat 

-  Beszerzési szabályzat 

-  Pénzkezelési szabályzat 

-  Gépjármű üzemeltetési szabályzat 

- Ügyrend 

- Szervezeti integritást sértő események eljárásrendje 

- Reprezentációs szabályzat 

- Leltározási szabályzat 

- Közzétételi és publikálási szabályzat 

- Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje 

- Kockázatkezelési szabályzat 

- Kockázat elemzési szabályzat 

- Kiküldetési szabályzat 

- Készletgazdálkodási szabályzat 

- Iratkezelési szabályzat 

- Információbiztonsági szabályzat 

- Eszközök és források értékelési szabályzata 

- Értékelési szabályzat 

- Ellenőrzési nyomvonal 

- Belső kontroll kézikönyv 

- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

- Számviteli politika 

- Önköltségszámitás rendjének szabályzata 

- Gazdálkodási jogkör 

- Bizonylati szabályzat 

- Bankszámlapénz kezelésére vonatkozó szabályzat 

 

Különös közzétételi lista 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 10.§ 

Az intézmény a honlapján közzéteszi az október 1-jei állapotnak megfelelő közzétételi listát. A különös 
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közzétételi listát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként egyszer, az OSAP jelentés 

megküldését követően felül kell vizsgálni. A különös közzétételi lista kizárólag statisztikai adatokat 

tartalmazhat. Ha a különös közzétételi lista adata az OSAP jelentésben szerepel, az adat az OSAP-jelentésből 

megismerhető formában és tartalommal is közzé tehető. 

Az intézmény a honlapján közzé teszi 

 a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, 

 a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát, 

 a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, 

nevelési évenként az egy főre megállapított díjak szerinti mértéket, a fenntartó által adható 

kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, 

 a nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelését, 

 a nevelési intézmény nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett 

jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

 a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok 

megtartásával, 

 az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, 

 a nevelő munkát közvetlen segítők számát, iskolai végzettségét, szakképzettségét, 

 az óvodai csoportok számát, 

 az egyes csoportokban a gyermekek létszámát. 

 

1.3. Az intézmény legfontosabb adatai 

Az alapító okirat száma, kelte 

CSP/4276-2/2020 

Alkalmazandó 2020.09.14. napjától 

 

Az intézmény megnevezése, székhelye, telephelye 

 

Neve:  PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos 

Óvoda 

 (OM azonosító:201884) 

Székhelye: 5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál út 1. 

Telephelyei 

 

 

 

 

 

Az intézmény fenntartója: 

Cserkeszőlő Községi  Önkormányzat 

Székhelye:5465 Cserkeszőlő Köztársaság tér 1.

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Szőlőszem Bölcsőde 5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál út 3. 

2 Közétkeztetési Konyha 5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál út 1/a 

3 Községi Könyvtár és Közművelődés 5465 Cserkeszőlő Ady Endre utca 1/a 
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A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermekek száma 

 

 tagintézmény megnevezése maximális gyermeklétszám 

1 PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda 75 
2 Szőlőszem Bölcsőde 28 

 

2.1. Általános rendelkezések az alaptevékenységre és benne a kiegészítő tevékenységre 

 

 A köznevelés magában foglalja az óvodai nevelést. 

 Az óvodai nevelés ingyenes. 

 Az intézmény feladatának ellátása során a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit veszi figyelembe. Az 

egyenlő bánásmód elvének és követelményének eleget téve, azonos feltételeket biztosít minden 

gyermek számára. 

 Az intézményben tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, különösen bőre színe, neme, 

vallása, nemzetiségi hovatartozása, származása, vagyoni helyzete, cselekvőképességének hiánya vagy 

egyéb helyzete miatt. 

 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásának speciális fejlesztési feladatait a pedagógiai 

program tartalmazza. A szakértői véleménnyel rendelkező, integrálható Sajátos nevelési igényű (SNI) 

valamint Beilleszkedési, tanulási és magatartás zavaros (BTM) gyermek óvodai nevelése a többi 

gyermekkel együtt, azonos csoportban történik. 

 Az óvodai nevelés magyar nyelven folyik. 

 Az intézmény világnézeti és vallási kérdésekben semleges. Hit - és vallásoktatást az óvoda a szülők 

igénye szerint egyházi jogi személlyel együttműködve szervezhet a foglalkozások rendjéhez alkalmazkodva, 

az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve. 

Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek munkamegosztásáról az intézmény vezetője 

gondoskodik. 

 

 

3.1 Az intézmény szervezeti felépítése 

 

Az intézmény szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, illetőleg munkamegosztás szerint az SZMSZ 

1. számú melléklete (struktúra ábra) tartalmazza. 

 

3.1.1. A vezetés személyi feltételei 

 intézményvezető 1 fő 

 óvodavezető helyettes 1fő 

Az intézmény csoportjainak száma: 3 csoport 

 

A csoportok kialakításának szempontjai: 

Mindhárom csoportban a közel azonos életkorú gyermekek vannak elhelyezve. 

 

 

 

2. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 

3. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
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3.1.2 Munkáltatói jogkör gyakorlása 

 Az intézményvezető kinevezője a képviselőtestület, felette az egyéb munkáltatói jogokat Cserkeszőlő 

község polgármestere gyakorolja. 

 Az intézmények dolgozóinak munkáltatója az intézményvezető.  

 Az üres álláshelyek betöltése előtt ki kell kérni a fenntartó és a vezetőség véleményét. 

 

3.1.3. Az intézmény alkalmazott dolgozói 12 fő 

 intézményvezető, 

 óvodavezető helyettes 

 gyógypedagógus-logopédus (fél állásban) 

 óvodapedagógusok, 

 nevelőmunkát közvetlenül segítő személyzet: 

 pedagógiai asszisztensek, 

 dajkák 

 takarító 

Az Óvoda valamennyi dolgozójának a személyi nyilvántartása a Törzskönyvben található. 

 A Törzskönyv rögzíti, az óvodára vonatkozó adatokon kívül, a dolgozók munkafelvételének, i l l e tv e  

munkaviszony megszűnésének idejét. 

 A Törzskönyvet az intézményvezető vezeti. 

 A dolgozók személyi anyaga Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Munkaügyi osztályán található. 

 A dolgozók intézményen belül - más telephelyre - történő áthelyezését a kinevezési okmány 

tartalmazza. 

 

3.2. Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai 

 

3.2.1. Vezetés 

 A PS ÁMK Cserkeszőlő intézményét, pályázat alapján kinevezett intézményvezető vezeti, az 

intézményvezető helyettes és az óvodavezető helyettes segítségével. 

 A vezetők a döntések előtt konzultálnak egymással. Az intézkedésekről, szerzett információkról 

kölcsönösen tájékoztatják egymást. 

 A vezetők közötti munkamegosztást a munkaköri leírás tartalmazza, mely évente felülvizsgálatra kerül. 

 A feladatok elosztásának alapelvei: 

o az arányos terhelés, 

o a folyamatosság. 

 A tevékenységek összehangolása és az információk átadása érdekében a vezetés rendszeresen 

tanácskozik. 

A vezetés szerepe a minőség fenntartásában 

Az intézmény vezetése biztosítja a szervezet minőségi célkitűzéseinek megvalósításához szükséges  folyamatok 

tervezését és működtetését, valamint az ehhez szükséges erőforrásokat. 

Továbbá kidolgozza azokat a folyamatokat, eljárásokat, eszközöket, kialakítja a felelősöket, hatásköröket, amelyek a 

minőség megvalósulását és ennek kommunikálását jelentik.  

 

Jogi megfelelés biztosítása 

Cél: Az intézményvezetés feladata arról gondoskodni, hogy az intézmény jogszerűen működjön. Ennek érdekében a 

vezetés biztosítja az intézmény használói számára, hogy az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok 

(törvények, különböző szintű rendeletek, fenntartói és intézményi szintű belső szabályzók) hozzáférhetőek legyenek, 

azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák. 
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3.2.2. A vezetés vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége 

A 2007. évi CLII. törvény 4.§. a.) pontja alapján intézményünkben a következő munkakörű, beosztású, feladat 

ellátású, megbízású közalkalmazottak kötelezettek a vagyonnyilatkozat-tételre: 

o intézményvezető, 

o intézményvezető helyettes, 

 

 A vagyonnyilatkozatok őrzéséért felelős Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

Munkaügyi osztálya. 

 A vagyonnyilatkozatokban lévő személyes adatok védelme a „Adatkezelési 

Szabályzatba” épített. 

 

Ha a kötelezett nem tesz vagyonnyilatkozatot, az őrzésért felelős köteles a kötelezettet írásban felszólítani arra, hogy 

e kötelezettségét a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül teljesítse. (10.§ (1) bek.) 

Ha a határidő eredménytelenül telik el, azt a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megtagadásának kell 

számítani. (10.§ (2.) bek.) 

 

3.2.3. Az intézményben működő egyeztető fórumok 

 

3.2.3.1. Nevelőtestület 

Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében 

pedagógus munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítőmunkakörben foglalkoztatottak közössége alkotja. 

Az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve a nevelőtestület, amely a köznevelési törvényben 

és más jogszabályban meghatározott ügyekben döntési vagy véleményezési jogot gyakorol. A nevelőtestület 

értekezleteit az intézményvezető vezeti. 

Az intézmény nevelőtestületének tagjai: 

 a pedagógusok; 

 

Az intézmény alapfeladatának ellátásával összefüggő munkakörök: 

 a vezetői munkakörök, 

 az óvodapedagógus, 

 gyógypedagógus-logopédus 

 pedagógiai asszisztens. 

 

A nevelőtestület az éves munkatervben meghatározott időpontokban, ezen felül szükség szerint ülésezik az alábbiak 

szerint: 

 rendszeres értekezletek 

- tanévnyitó értekezlet 

- tanévzáró értekezlet 

- nevelési értekezlet (aktualitástól és igénytől függően) 

 rendkívüli értekezletek: rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha 

- nevelőtestület tagjainak kétharmada, illetve, ha az intézményvezető vagy a vezetőség ezt 

indokoltnak tartja. 

 

A nevelőtestület értekezletein a részvétel a nevelőtestület minden tagja számára kötelező. 

 

A nevelőtestület – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – akkor határozatképes, ha azon tagjainak legalább 

ötven százaléka részt vesz a határozathozatalban. 
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A nevelőtestület 

dönt 

 a pedagógiai program elfogadásáról, 

 az SZMSZ elfogadásáról, 

 az intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 

 az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, 

 a továbbképzési program elfogadásáról, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 

 a házirend elfogadásáról, 

 saját működéséről, 

 döntéshozatalának rendjéről, 

 az átruházott hatáskörökről. 

  az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, 

A nevelőtestület 

véleményét ki kell 

kérni 

 az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, 

 külön jogszabályban meghatározott ügyekben, 
 

 A nevelőtestület döntéseit nevelőtestületi értekezleten - ha jogszabály másként nem rendelkezik – nyílt 

szavazással, szótöbbséggel hozza. 

 A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. 

 Alkalmazotti értekezletet kell tartani abban az esetben, ha jogszabály valamely kérdés eldöntésére a 

nevelőtestület helyett az alkalmazotti közösséget hatalmazza fel. Az alkalmazotti értekezletre – ha a 

jogszabály másképpen nem rendelkezik – a nevelőtestületi értekezletre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

 

3.2.3.2. Szakmai munkaközösség 

 Az intézményben folyó nevelő munka tervezését, szervezését és ellenőrzését szakmai, módszertani 

kérdésekben az intézmény pedagógusaiból létrehozott szakmai munkaközösség segíti. 

 A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség javaslata alapján az intézményvezető bízza        meg, a 

megbízás visszavonásig érvényes. 

 A megbízás visszavonását kezdeményezheti a munkaközösség, ill. az intézményvezető. 

 A munkaközösség vezető felelős a tervezéshez és ellenőrzéshez nyújtott szakmai, módszertani támogatás 

szakszerűségéért. 

 A szakmai munkaközösség vezető a munkaközösség munkájáról évente év végén írásban, 

negyedévenként szóban számol be. 

 

 

A szakmai 

munkaközösség 

dönt 

 működési rendjéről és munkaprogramjáról, 

 szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, 

 az intézményi „versenyek” programjáról. 

A szakmai 

munkaközösség 

véleményt 

nyilvánít 

 szakterületét érintően – véleményezi az intézményben folyó pedagógiai munka 

eredményességét, javaslatot tesz, a továbbfejlesztésére. 
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A szakmai 

munkaközösség 

véleményét ki 

kell kérni – 

szakterületét 
érintően 

 a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához, 

 az óvodai segítő eszközök, segédletek kiválasztásához. 

 

Az intézményben működő munkaközösség 

 

 Szakmai, módszertani munkaközösség 

 

A szakmai munkaközösség feladatai: 

 szakmai, módszertani kérdésekben segítik az intézmény munkáját, 

 részt vesznek a nevelő munka belső fejlesztésében, 

 egységes követelményrendszer kialakítása, 

 pályázatok bonyolítása, 

 szervezik az intézményen belüli továbbképzést, segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez, 

 segítik a pályakezdő és az intézménybe újként érkező pedagógusok munkáját, 

 javaslatot tesznek az intézményvezetőnek a munkaközösség-vezető személyére, 

 segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség 

tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. 

 

Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

Az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak 

a nevelőtestület vagy az intézményvezetőség döntése alapján. 

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetés hozza létre, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. 

Az alkalmi munkacsoportok tagjait és vezetőjét - a nevelőtestület véleményét kikérve - az intézményvezető bízza meg. 

A munkacsoportok feladatát az éves munkaterv tartalmazza. 

A csoport vezetője, feladata ellátásáról a munkaértekezleteken számol be a nevelőtestület előtt. 

 

3.2.3.3. Szülői Munkaközösség 

 

Az intézmény Óvodájában Szülői Munkaközösség működik. 

A Szülői Munkaközösség képviselőit az óvodába felvett gyermekek szüleinek több mint ötven százaléka 

választja meg, csoportonként 3 főt. 

 

A Szülői 

Munkaközösség 

dönt 

 saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

 tisztségviselőinek megválasztásáról. 

A Szülői 

Munkaközösség 

véleményt 

nyilvánít 

 az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben. 

A Szülői 

Munkaközösség 

véleményét ki kell 

kérni 

 a fakultatív hit- és vallásoktatás idejének, helyének meghatározásakor, 

 az SZMSZ elfogadásakor, 
 intézményi munkaterv elfogadásakor. 
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3.3. Az intézmény belső kapcsolattartás rendje 

3.3.1. A közösségek közötti kapcsolattartás formáit tartalmazza 

 az éves munkaterv, 

 a részletes munkaköri leírások. 

 

3.3.2. A vezetők és intézmények közötti kapcsolattartás rendje, formája 

Intézményi közösségek: 

 vezetők közössége, 

 nevelőtestület közössége, 

 szakmai munkaközösség, 

 szülők közössége, 

 alkalmazotti közösség. 

 

3.3.3. A kapcsolattartás formái 

Vezetők közössége 

 Az intézményvezető mindennapos kapcsolatot tart a tagintézményekkel személyesen, telefonon vagy e- mailen. 

 A vezetők szükség szerint vezetői értekezletet tartanak 

 

3.3.3.1. A folyamatos kapcsolattartást a továbbképzések, bemutatók, nyílt napok alkalmából történő 

találkozások biztosítják 

3.3.3.2. Értekezletek 

Az óvodában az alábbi értekezleteket kell megtartani: 

 nevelőtestületi, 

 munkatársi, 

 szülői. 

Nevelőtestületi 

 Rendszeres kibővített értekezlet - évente 2x, témáját és időpontját a munkaterv tartalmazza. 

 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet - összehívhatja az intézményvezető, vagy a nevelőtestület, ha azt 

a nevelők 1/3-a kéri. 

 

A javaslattevő is és az intézményvezető is köteles előre közölni az értekezlet témáját. Az értekezletről mindenkor 

jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

Munkatársi 

 Az intézményvezető hívhatja össze, de kezdeményezhetik a munkatársak is az előző feltételek mellett. 

 Résztvevők: óvodapedagógusok, dajkák, egyéb dolgozók  

Célja és feladata 

 Az óvodai nevelés célkitűzéseinek ismertetése. 

 Eredmények, hiányosságok feltárása, megvitatása. 

 A soron következő feladatok megbeszélése, felelősök kijelölése. 

 Munkaszervezési kérdések megbeszélése. 

 A dolgozók élet-, és munkakörülményeinek megbeszélése. 

 Tájékoztatás aktuális kérdésekről. 

 A dolgozók véleményének, javaslatainak meghallgatása. 

 Tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás megtartása. 
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Szülői 

 A szülői értekezletet az Szülői Munkaközösség elnökének egyetértésével az intézményvezető és a 

csoportvezető óvodapedagógusok hívják össze. 

 Az értekezletek időpontját és témáját a munkaterv tartalmazza. 

 Az értekezlet napirendjét három nappal előbb a szülők tudomására kell hozni hirdetőtáblán, vagy 

meghívók segítségével. 

Célja és feladata 

 A szülők pedagógiai ismeretének bővítése. 

 Az óvodai nevelés célkitűzéseinek, módszereinek ismertetése. 

 Tájékoztatás a gyermek fejlődéséről 

 Egészségügyi felvilágosító tevékenység. 

 Az SZMK vezetőségének megválasztása, munkatervének és végzett munkájának ismertetése, 

értékelése. 

 Tájékoztatás aktuális kérdésekről. 

 

3.3.4. A vezetők közötti feladatmegosztás 

Az intézményvezető felel 

 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 

 a takarékos gazdálkodásért, 

 a pedagógiai munkáért, 

 az óvoda ellenőrzési rendszerének működtetéséért, 

 a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

 a pedagógusok középtávú továbbképzési programjának, valamint az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért, 

 a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, 

 a munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a Szülői Munkaközösséggel való együttműködésért, 

 a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlásáért, 

 az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntésért, amelyet jogszabály vagy 

kollektív szerződés nem utal át más hatáskörbe, 

 a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartásáért a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és 

munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben 

 az intézmény külső szervek előtti teljes képviseletéért azon lehetőség figyelembevételével, hogy a 

képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat, 

 a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és nem átruházható – feladatok ellátásáért, 

 a gazdálkodási feladatokban való közreműködésért. 

 

Az óvodavezető helyettes  felel 

Az óvodavezető helyet tes  tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. 

A nevelési területen közreműködik az intézményvezető által megállapított tevékenység irányításában. Közvetlenül 

szervezi és irányítja a dajkák munkáját. 

Felelős: 

 a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának szervezéséért, 

 a nevelőtestületi értekezletek és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítéséért, vezetéséért, 

 a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezéséért és előkészítéséért, 

 a nevelőmunka irányításáért és ellenőrzéséért, 

 a szabadságok tervezéséért és kiírásáért 

 a helyi szülői munkaközösség működtetésének segítéséért, 
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 a jelenléti ívek elkészítéséért, kiosztásáért, 

 a helyettesítési beosztás elkészítéséért, 

 a gyermek -és felnőtt étkezés nyilvántartásáért. 

 Kockázatkezelési eljárásrend betartásáért 

 

A nevelőtestület és a dajkák csoportja közötti kapcsolattartás az óvodai munka egészét, valamint az óvoda 

valamennyi alkalmazottját érintő ügyekben a félévente egy alkalommal összehívott, valamennyi alkalmazott 

részvételével tartott alkalmazotti értekezleten valósul meg. 

Az egyes tervezési időszak feladatait a csoport óvodapedagógusai rendszeresen megbeszélik a csoporthoz 

beosztott dajkával. 

 

3.3.5. A vezetők és az óvodai Szülői Munkaközösség közötti kapcsolat formái, a Szülői Munkaközösségre 

ruházott véleményezési jog 

  A szülői munkaközösséggel való együttműködés szervezése az intézményvezető feladata. 

Az intézményvezető és a szülői munkaközösség elnöke az együttműködés tartalmát és formáját az éves 

munkaterv egyeztetésével állapítják meg. A szülői munkaközösség működésének feltételeiről az 

intézményvezető gondoskodik. 

  A szülői munkaközösség képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi 

pontjainak tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek egyetértési vagy véleményezési joga van. 

  Ha a szülői munkaközösség az intézmény 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 intézményvezető gondoskodik. 

  Az óvodai szintű szülői munkaközösség vezetőjével az  i n t é z m é n y vezető, a csoportszintű 

ügyekben a csoport szülői munkaközösség képviselőjével az óvodapedagógus tart kapcsolatot. 

  Az intézmény vezetője a szülői munkaközösség elnökét legalább félévente tájékoztatja az 

intézményben folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 

  Az óvodapedagógus a csoport szülői szervezetének képviselőjét havonta tájékoztatja. 

 

3.3.6. A szülők és óvodai nevelők kapcsolattartása 

 Az óvoda vezetésében a szülők képviseletét az óvodai Szülői Munkaközösség látja el. 

 Az óvodai csoportok  Szülői munkaközössége 3-3 főt delegál az óvodai  Szülői Munkaközösségbe. 

  Tagjaik maguk közül elnököt és tisztségviselőket választanak. 

 A választmány munkaterv alapján dolgozik, melynek elkészítéséért és végrehajtásáért a Szülői 

Munkaközösség elnöke és az intézmény vezetője felelős. 

 A szülők kötelességeit és jogait a Nkt. 72. §-a tartalmazza. 

 A szülői munkaközösség intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői munkaközösség 

választott elnöke juttatja el az intézmény vezetőjéhez. 

 A szülői munkaközösség vezetőségét a munkatervben rögzített időpontban, nevelési évenként legalább 

kétszer hívja össze az intézményvezető, ezen alkalmakkor tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és 

feladatairól, éves értékeléséről, valamint meghallgatja a szülői munkaközösség véleményét és javaslatait. 

 

 A szülők szóbeli tájékoztatási rendje 

Az óvodapedagógusok rendszeres tájékoztatást kötelesek adni a gyermekekről, a gyermekek mérési eredményeiről,  

fejlődési üteméről évente min. 2 alkalommal 

Minden olyan információ, mely a gyermek előmenetelével kapcsolatosan meghatározó lehet, illetve érinti annak 

intézményben való tartózkodását – gyerekek alapvető személyiségi jogait nem sértve téma kell, legyen. Amennyiben 

olyan felmerülő kérdés, probléma lép fel, melyben a csoportban dolgozó óvodapedagógus nem tudhat megfelelő 

információt adni, az intézmény vezetőjéhez kell irányítani a szülőket. Minden olyan üggyel kapcsolatosan, mely a 

gyermeket alapvető jogaikban érinti, az előírt protokollnak megfelelően kell eljárni. 
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A tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezletek. 

Az egyéni tájékoztatás az adott szülővel fogadóórán előre egyeztetett formában, módon és időben zajlik az 

óvodapedagógusok saját meglátása szerint, évente kétszer kötelező jelleggel. 

 

 A szülők írásbeli tájékoztatásának rendje 

Az óvodai élet eseményeiről f é n y k é p e k e t  a  z á r t  f a c e b o o k  c s o p o r t o k b a n  l e h e t  m e g t e k i n t e n i .  

Az óvoda faliújságján, a csoportszobák bejáratánál elhelyezett üzenő táblán, illetve zárt facebook csoportok 

üzenete által olvashatják az éppen aktuális ajánlatokat, közelgő eseményeket, feladataikat. Amennyiben szükséges 

külön levélben szólítjuk meg a szülőket, illetve nevelőszülőket, gyámokat. 

 

 A szülői értekezletek rendje 

A csoportok szülői közössége számára az intézmény, nevelési évenként legalább kettő, a munkatervben rögzített 

időpontú, szülői értekezletet tart az intézményvezető irányításával, az óvodapedagógusok közreműködésével. 

Az évnyitó szülői értekezleten közös bevezetőt tart az intézményvezető, ahol szülők értesülnek a nevelési év 

rendjéről, feladatairól, aktuális helyzetéről. 

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az óvodapedagógus, a szülői munkaközösség 

képviselője kezdeményezésére, a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására. 

 

 A szülői fogadóórák rendje 

Az intézményvezető, illetve az óvodapedagógusok a nevelési év során munkaidejükben fogadják a  szülőket,, 

illetőleg esetenként előre megbeszélt időpontban azon kívül is. 

 

3.3.7. A szülők és óvodapedagógusok a nevelőmunka összehangolására az alábbi esetekben nyílik 

lehetőség 

 Nyílt napokon, játszó délutánokon; 

 Nyilvános ünnepélyeken; 

 Fogadóórákon; 

 Családlátogatásokon; 

 Szülői értekezleteken; 

 Hirdetőtáblán kifüggesztett információkon keresztül; 

 Óvodai rendezvények, vásárok közös megszervezése során; 

 Kirándulások során. 

Az egyéb részletes bontás a helyi munkatervben található. 

 

3.3.8. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a feladatok elvégzésével megbízott 

beszámoltatása 

  Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket 

és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalmazottak 

egy része nevelőmunkát végző pedagógus, a többi dolgozó a nevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten 

segítő más közalkalmazott. A pedagógus az óvodai nevelőmunka ellátása során a gyermekkel összefüggő 

tevékenységgel kapcsolatban közfeladatot ellátó személy, büntetőjogi védelem szempontjából. 

 Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, ja- 

vaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 

 Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, 

amelyekre meghívót kap. 

 Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel 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 
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javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

 Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kér désekben 

csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, vagy 

közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. 

 A 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 többség (50% + 1 fő) alapján dönt. A testület akkor 

határozatképes, ha kétharmad része jelen van. 

A nevelőtestület véleményezési és elfogadási jogát nem ruházhatja át a PP és az SZMSZ-re vonatkozóan . 

 

A nevelőtestület átruházhat feladatokat a szakmai munkaközösségre. 

 A nevelőtestület a működő szakmai munkaközösséget megbízhatja átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásával. A munkaközösség az elvégzett munka után 15 napon belül köteles tájékoztatni a 

nevelőtestületet. 

3.4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

Az intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart a fenntartóval, a társintézményekkel, a község iskolájával. 

Kapcsolatot tart a Bölcsödével és a Községi Könyvtár és Közművelődéssel. A partnerek véleményét munkánkról 

rendszeresen és meghatározott módon megkérdezzük és figyelembe vesszük. 

Az intézmény esetenkénti kapcsolatot tart fenn a továbbképzést szervező intézettel, Szakszolgálattal, védőnői 

szolgálattal. 

Az óvodát a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az intézményvezető és helyettese képviseli. 

Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a nevelőtestület is kapcsolatot tart a különböző 

társintézményekkel. 

 

A fenntartó és az intézmény kapcsolata 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, ami kiterjed 

 az intézmény működésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátására, 

 az intézmény alapdokumentumainak előterjesztésére, elfogadására, 

 az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére, 

 az intézménygazdálkodási, törvényességi ellenőrzésére, 

 az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai munka értékelésére. 

 

A kapcsolattartás formái 

 szóbeli tájékoztatás, 

 beszámolók, jelentések, 

 egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, 

 a fenntartó rendelkezéseinek átvétele, végrehajtása, 

 speciális információ szolgáltatás az intézmény működéséhez, gazdálkodásához, szakmai munkájához 

kapcsolódóan, 

 statisztikai adatszolgáltatás 

 az intézmény működésének és tartalmi munkájának értékelése 

 

Az általános iskola és az óvoda kapcsolata 

 Az  i n t é z m é n y v e z e t ő  é s  a z  óvodapedagógusok rendszeres kapcsolatot tartanak az iskola 

igazgatójával, pedagógusaival. 

 A kapcsolattartás célja az iskolába menő gyermekek beilleszkedését megkönnyítő együttműködés 

kialakítása. 

 A kapcsolattartó óvodapedagógus személye az évenkénti munkatervben kerül meghatározásra, feladatait 
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megbízás alapján látja el. 

Az intézmény eseti kapcsolatot tart egyéb általános iskolákkal 

 kölcsönös, vagy egyoldalú meghívással, 

 volt óvodások után követéses vizsgálata alkalmával. 

 

A JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaföldvári Tagintézménye 

A kapcsolattartás formája elsősorban eseti, ami kiterjed 

 a gyermekek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő szakvélemény megkérésére, 

 az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására, 

 a gyerekek Szakszolgálatba történő fejlesztésére, foglalkozására, 

 az intézményvezető, az óvodavezető helyettes, a gyógypedagógus-logopédus konzultációs kapcsolatot 

tarthat a Szakszolgálattal a vizsgálatra küldött, vagy fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekekkel 

kapcsolatban. 

 

Tanulási képességeket vizsgáló bizottságok és az intézmény kapcsolata 

A sajátos nevelési igényű gyermekek vizsgálataival összefüggő kapcsolattartásra az intézményvezető, az 

óvodapedagógusok és a gyógypedagógus jogosult. 

Feladatuk 

 a vizsgálatok kérelme, 

 a szakértői véleménnyel felvett óvodás szakvéleménye szerinti kapcsolatfelvétel kezdeményezése, 

 a szakértői véleményben rögzített kontroll vizsgálatok határidő szerinti kérelme, 

 a gyermek érdekében szükségesnek ítélt vizsgálatok kezdeményezése, kérelme. 

 

Kapcsolat a Gyermekjóléti Központtal 

 Az óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse, aki az intézményvezető, folyamatos kapcsolatot tart a 

Gyermekjóléti szolgálattal. A személyes találkozás havi rendszerességgel történik a Családsegítő- 

Gyermekjóléti szolgálatnál. Ezen a napon közös megbeszélés történik, hogy a családban jelentkező 

működési zavarokat ellensúlyozzák, a veszélyeztetettséget előidéző okok megoldására, megszüntetésére 

javaslatot készítenek. Segítenek a családnak vagy a gyermeknek a különböző szolgáltatásokhoz való 

hozzájutásban. 

 A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, testi-, lelki egészségének biztosítása érdekében 

tájékoztatják a szülőt a jogokról, támogatásokról, ellátási formákról, a fenntartó önkormányzat ezzel 

kapcsolatos rendeletéről. 

 Segítséget nyújtanak a kérelmek előterjesztéséhez, szükség esetén kezdeményezik a támogatás 

megállapítását, az ellátás igénybevételét. 

 Észlelő-, és jelzőrendszerként működik az óvodai intézményben dolgozó valamennyi pedagógus - a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, amely lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető okok 

feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését. 

 

Kapcsolat a Bölcsődével 

 A kapcsolattartó az intézményvezető, valamint a mindenkori kiscsoportos óvodapedagógusok. 

 Szakmai munka kölcsönös megismerése meghívással. 

 Szakmai napokon való részvétel. 

 Az óvodába kerülő gyermekek megismerése 

o az óvodapedagógus bölcsődei látogatásaival, 

o a bölcsődések óvodába történő látogatásával. 
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Kapcsolattartás az egyházak képviselőivel, a fakultatív hit- és vallásoktatás időpontjának, helyének 

biztosítása 

 Az egyházak képviselőivel az intézményvezető  tartja a kapcsolatot. 

 Az Óvodában, a szülők igénye szerint, az egyházi jogi személy fakultatív hit- és vallásoktatást 

szervezhet. 

 A hit- és vallásoktatás időpontját az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe 

véve kell szervezni. 

 Amennyiben igény van rá az óvoda biztosítja a hit- és vallásoktatáshoz szükséges helyet és tárgyi feltételeket. Egyéb 

intézmények, közösségek és kapcsolata 

 Az intézményvezető és óvodapedagógusok rendszeres kapcsolatot tartanak a Bölcsőde vezetőjével, 

dolgozóival, az iskola igazgatójával, illetve az iskola nevelőivel. 

 Az óvoda részt vesz a Kistérségi rendezvényeken. 

 

Intézményvezető kapcsolatot tart 

 Az önkormányzat részéről a polgármesterrel, az önkormányzati Bizottságokkal, valamint 

önkormányzati tagokkal; 

 A Polgármesteri Hivatal illetékes vezetőivel, dolgozóival; 

 A Szőlőszem Bölcsőde vezetőjével; 

 A kistérségben működő más óvodai intézmények vezetőivel 

 Az iskola igazgatójával 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével 

 JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaföldvári Tagintézménye vezetőjével 

 A Megyei Pedagógiai Oktatási Központtal. 

A kapcsolattartásba a helyettes is segítséget nyújt. 

A tanulmányi kirándulások, séták, mozi- és színházlátogatás, sportnapok szervezése a munkaterv alapján történik. A 

csoportok minden tevékenység szervezésekor előzetesen, írásban értesítik az eseményekről az 

intézményvezetőt. 

 

3.5. Belső ellenőrzés 

Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az intézményvezető a felelős.  

A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó 

 szakmai tevékenységgel összefüggő,  va l amint  

 a gazdálkodási, működési tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

A szakmai ellenőrzések ellenőrzési terv alapján történnek, az ellenőrzési terv az intézményi éves munkaterv része. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének az intézményben alkalmazott módszerei: 

 látogatás, 

 vizsgálat, 

 helyszíni ellenőrzés, 

 beszámoltatás szóban és írásban, 

 dokumentumok ellenőrzése, 

 adatok bekérése, 

 vezetői értekezlet, konzultáció. 

3.5.1. A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje 

 Az intézményvezető ellenőrzési ütemterv alapján végzi munkáját, ellenőrzi és értékeli a 

közalkalmazottak munkáját, a pedagógiai munka eredményessége és az óvoda zavartalan működése 

érdekében. 

 Az ellenőrzési ütemtervet az intézményvezető készíti el. 
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Az ellenőrzési terv tartalmazza: 

 az ellenőrzési területeket, 

 az ellenőrzés formáját, módszerét, 

 az ellenőrzés főbb szempontjait, 

 az ellenőrzött időszak meghatározását, 

 az ellenőrzést végző megnevezését, 

 az ellenőrzés időpontját, 

 az ellenőrzés tapasztalati értékelésének időpontját és módját. Az 

ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. 

 

 A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának 

mérése. 

 A belső ellenőrzés rendjét olyan módon kell kialakítani, hogy a nevelési év során valamennyi dolgozó 

munkáját értékeljék. 

 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az intézményvezető dönt. Rendkívüli 

ellenőrzést kezdeményezhet: 

 az óvodavezető helyettes 

 a szakmai munkaközösség 

 a szülői szervezet. 

 

Az ellenőrzés kiterjed: 

 a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, 

 minőségére 

 a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 

 

3.5.2. Az ellenőrzés fajtái 

 

 Tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerint, az önértékeléshez kapcsolódóan. 

 Spontán, alkalomszerű, a problémák feltárása, megoldása érdekében, valamint a napi felkészültség 

felmérése miatt. 

Az ellenőrzés tapasztalatait mindenkor értékelni kell. Az általános tapasztalatokat a nevelőtestülettel ismertetni 

kell. 

 

3.5.3. Az óvoda belső ellenőrzésre jogosultak 

 

intézményvezető (az óvodában, minden tevékenységet jogosult ellenőrizni) 

óvodavezető helyettes (az intézményvezető által meghatározottakat jogosultak ellenőrizni) 

munkaközösség vezető (az adott évben kiemelt nevelési feladatok teljesítését ellenőrizheti 

       felkérésre) 

 

3.5.4. Visszacsatolás az ellenőrzésre 

 azonnali megbeszélés az ellenőrzött személlyel, 

 vezetői megbeszélések keretén belül, 

 munkaközösségi foglalkozásokon, 

 nevelési évet értékelő munkatársi és nevelőtestületi értekezleteken. 
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3.5.5. Az ellenőrzés szempontjai 

 a törvényesség betartása 

 a pedagógiai program teljesítése 

 az intézmény működését meghatározó szabályzatok betartása 

 a dolgozó munkaköri leírásának teljesítése 

 pedagógiai eredményesség 

 szakmai, módszertani kultúra 

Mindenkori szempont a gyermek fejlettségi-, neveltségi, viselkedési szintjének, szokás-, szabályrendszerének, 

társakhoz való viszonyának, játék tevékenységének megfigyelése, illetve az évente elfogadott szempontok 

alapján. 

 

3.5.6. Az ellenőrzés követelményei 

 Az óvodapedagógusok személyiségének, egyéniségének, egyéni adottságainak megfigyelése a 

kompetencia területek alapján. 

(Az ellenőrzött személy véleményét meg kell hallgatni, az eredményesség számonkérése érdekében) 

 Az ellenőrzést mindenkor értékelésnek kell követnie, amelynek segítenie kell a fejlesztést, az elemzés 

után konkrét feladatokat kell meghatározni, határidővel, mely része az önfejlesztési tervnek. 

 Az ellenőrzésnek mindenkor reális helyzetet figyelembe vevőnek, elfogulatlannak kell lennie. 

 Az ellenőrzés eredményeiről, az ellenőrzésre jogosultak, az intézményvezetőnek, írásban kötelesek 

beszámolni. 

 Azóvoda éves munkatervében évről-évre ki kell egészíteni az ellenőrzési szempontokat, és azt az 

éves ellenőrzési tervben rögzíteni kell. 

 

3.5.7 Külső ellenőrzés, tanfelügyelet 

 

Cél: Az intézmény működésére vonatkozó külső és belső szabályozóknak való megfelelés vizsgálata. Az írott 

dokumentumok, követelmények, normák összehasonlítása, megfeleltetése a valódi működésnek. 

Az intézmény vezetése meghatározza működő folyamatainak ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket, módszereket. 

Meghatározza az ellenőrzés során nyert információk felhasználásának módját és az ellenőrzést követő 

beavatkozást. 

Az ellenőrzés kiterjed a nevelőmunkára, az óvoda egész munkájára, a szervezeti kultúrára. Az 

ellenőrzés 3 szinten valósul meg: 

-  a pedagógus, 

- a vezető 

- az intézmény 

Az óvodapedagógus pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei  

1.Pedagógiai módszertani felkészültség 

2.Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

3.A tanulás támogatása 

4.A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

5.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, fenntarthatóság szempontjainak 

figyelembevétele, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

6.Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

7.Kommunikác és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

8.Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

9.A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz 

kapcsolódó attitűdök formálásának módja 



26 

 

 

 
A vezető pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei  

1. Az intézményi pedagógiai  folyamatok -nevelési ,  tanulási ,  taní tási ,  fej lesztési ,  diagnoszt ikai -stratégiai 

vezetése és operatív irányítása 

2. Az intézmény szervezetének és  működésének  stratégiai vezetése és operatív irányítása 

3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása 

5. A vezetői kompetenciák fejlesztése 

 

Az intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei  

1. Pedagógiai folyamatok 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

3. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6. A pedagógiai működés feltételei 

7. Az intézménytípusra vonatkozó nevelési ,  nevelési -oktatási  i rányelvben meghatároz ot t  

országos szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés. 

 

 

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

 

4.1. Az óvodai felvétel rendje 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik. 

 A felvételnél meghatározó a fenntartó által megállapított férőhelyszám. 

 A gyermeket abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek környezetében (körzetében) lakik 

életvitelszerűen. 

 Az óvodai jelentkezés módját, a határidő előtt legalább 30 nappal, nyilvánosságra hozza a fenntartó. 

 A felvételt az  i n t é z m é n y v e z e t ő  b o n y o l í t j a .  

 Minden jelentkező gyermeket nyilvántartásba kell venni 

 A szülő gyermeke felvételét bármikor kérheti a törvényi előírások határain belül. 

 A beíratáshoz szükséges: 

- a gyermek személyi azonosítója és lakcímkártyája, 

- az egyik szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája, 

- születési anyakönyvi kivonat másolata, 

- gyermek TAJ kártyája. 

4.1.1. Csoportok szervezési elvei 

 

 létszámhatárok (minimum 13 fő, maximum 25 fő - a maximális létszám 20%-kal növelhető, fenntartói 

engedély alapján), 

 csoportszoba férőhelye, 

 tartalmi szempontok alapján: - életkor 

- fejlettség 

Óvodán belül, ha a feltételek adottak, többféle csoport-kialakítási elv is érvényesülhet, amennyiben az nem sérti 

a helyi nevelési gyakorlat alapelveit. 

A csoportok létszámkülönbsége csoportokon belül maximum 2-5 fő eltérést mutathat. 

4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE 
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4.1.2. Napi nyolcórás, vagy több ellátás szervezése 

A fenntartó által biztosított keretek között, - a szülők igénye alapján- a gyermekek egész napos ellátásban 

részesülhetnek. Az óvoda reggel 6.30 órától délután 16.45 óráig fogadja a gyermekeket. 

A reggeli gyülekezés egy csoportban történik, 7 óráig, a délutáni időszakban a csökkenő csoportlétszámok miatt 

15.45 órától 16.45 óráig összevontan működhetnek a csoportok. 

 

4.2. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás, kapcsolattartás rendje 

 

Mivel Óvodánkban még senki nem végezte el a cukorbeteg gyermekek ellátásával kapcsolatos továbbképzést, így speciális 

eljárásrend szerint, a gyermekorvossal kötünk szerződést e tekintetben. 

 Az Nkt. 25 § (5) bekezdése alapján az óvodába járó gyermekek egészségügyi gondozását az óvoda 

gyermekorvosa, fogorvosa és védőnője látja el, (a fenntartó és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti 

megállapodás alapján). 

 Az egészségügyi ellátás a 26/1997. NM. rendelet alapján történik. (Az orvos és védőnő feladatait külön 

jogszabály tartalmazza.) 

 Az intézményvezető feladatai az egészségügyi ellátás keretén belül: 

- biztosítani az egészségügyi (védőnői) munka feltételeit, védőnő számára 

az óvodában, 

- gondoskodni a szülők tájékoztatásáról kötelezettségükkel kapcsolatosan, 

- szükség szerint előkészíteni a gyermekek védőnői vizsgálatát. 

 Az óvoda  orvosa évente megvizsgálja az óvoda összes gyermekét. 

 A védőnő évente többször ellenőrzi a gyermekeket az óvodai közösségben. 

 A látás-, és hallásellenőrzését évente elvégzik a szakemberek. 

 

4.3. Az intézmény egészségvédelmi szabályai 

Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat 

 szigorúan be kell tartani! 

 Az óvodában megbetegedett, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül 

haza kell vinnie 

 Az óvónőnek addig is gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges 

orvosi ellátásáról. 

 Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát, teljes gyógyulásig nem látogathatja. 

 Betegség után csak orvosi igazolással fogadható a gyermek az óvodába. 

 Fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell. A további megbetegedések elkerülése 

érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre. 

 Az óvodákban csak egészségügyi könyvvel rendelkező személyek dolgozhatnak. 

 Az óvoda konyháján csak egészségügyi könyvvel rendelkező személyek tartózkodhatnak. 

 A csoportszobába a szülők csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (nyílt napok, ünnepélyek, szülői 

értekezlet stb.). 

 Az óvoda egész területén dohányozni tilos! 

 Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos! 

 Az óvoda helyiségeit, más nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, (nevelési időn túl 

lehet). 

 Az óvoda dolgozói továbbá ügynökök, üzletkötők, vagy más személyek az óvoda területén keres kedelmi 

tevékenységet nem folytathatnak. (Kivétel az óvoda által szervezett vásárok alkalmával.) 

 Az óvodák helyiségeiben párt vagy párthoz kötődő társadalmi szervezetek nem működhetnek. 
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4.4. Az óvoda munkarendje 

Az SZMSZ alapelveinek konkretizálását az  óvoda Munkaterve tartalmazza, amely évente kerül felül- vizsgálatra. 

4.5. Az év rendje 

 Az óvodai nevelési év szeptember 01-től, a következő év augusztus 31-ig tart. 

 Az óvoda nyári zárva tartása 2-3 hét, amely évente kerül egyeztetésre az intézményvezetővel, hogy a 

szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzésére sor kerülhessen. Az óvoda zárva tartása alatt 

azoknak a  gyermekeknek, akiket a szülők nem tudnak elhelyezni felügyeletet biztosít a fenntartó. Az 

intézményvezető a zárva tartás pontos időpontját legkésőbb, minden év február 15-ig a szülők tudomására 

adja, írásban.  

 Az ünnepekkel, megemlékezésekkel kapcsolatos változásokról - országos és helyi rendelkezések 

figyelembevétele mellett- hét nappal előbb kell a szülőket értesíteni. 

 A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról az óvoda írásban kikéri a szülők 

véleményét. A konkrét időpontról hét nappal előbb tájékoztatni kell a szülőket. (Az igényelhető őt napból, 

három napot arra az időszakra kell tervezni, amikor az ünnepek előtt, illetve után csökkent létszámmal 

üzemel az óvoda. Pl.: az iskolai téli-, őszi-, tavaszi szünet.) A  zárva tartás alatt a szülők jogos igénye 

alapján, ügyeletet kell szervezni.  

 

4.6. Gyermekvédelmi rendszer 

Az intézményben az intézményvezető a gyermekvédelmi felelős, ő látja el a gyermekvédelemmel összefüggő 

feladatokat. 

Nevelési év kezdéskor a szülők tájékoztatást kapnak a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint 

arról, hogy mely időpontban kereshető fel. 

 

4.7. Tájékoztatás a pedagógiai programról, az SZMSZ-ről és a házirendről 

Az  i n t é z m é n y vezető irodájában kell elhelyezni e g y példányban: 

 az intézmény pedagógiai programját, 

 az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, 

 az óvoda házirendjét. 

 

Ezt a szülők az intézményvezetőtől előzetes egyeztetés után elkérhetik. 

 

 A szülők az intézményvezetőtől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a dokumentumokról. Erre a minden 

évben meghatározott fogadóórán van módjuk. Egyébként a szülővel történő előzetes megállapodás alapján 

a tájékoztatás más időpontban is lehetséges. 

 Az óvoda hirdetőtábláján közölni kell a dokumentumok elhelyezését, valamint a tájékoztatás idejét. 

 Az intézmény dokumentumainak egyéb megismerési formája az intézmény honlapja: www. 

cserkeszolo.hu 

 

4.8. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az     óvodával 

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

jogosult személy arra az időtartamra, amely 

 a gyermek érkezésekor a gyermek átöltöztetéséhez és az óvodapedagógusnak felügyeletre átadásához, 

valamint a kísérő távozásához szükséges, 

 a gyermek távozásakor a gyermek óvodapedagógustól való átvételéhez, átöltöztetéséhez, valamint 

http://www/
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távozáshoz szükséges. 

 

Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben 

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

rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, 

 valamint minden más személy. 

A külön engedélyt az intézmény  vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint, 

egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. 

Nem kell a benntartózkodásra engedélyt kérni 

 a szülőnek, a gondviselőnek az óvoda által tartott értekezletekre, meghívott programokra való 

érkezésekor; 

 a meghívottaknak az  óvoda valamely rendezvényén való tartózkodásakor. 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése, benntartózkodása, a következők szerint 

történhet 

 A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az intézményvezetővel történt egyeztetés 

szerint történik. 

 Az óvodába érkező személyt az őt fogadó alkalmazott az irodába kíséri, ahol a belépni kívánó személy a 

szükséges engedélyt intézheti. Ilyen esetben a személy felett folyamatos felügyeletet kell gyakorolni. 

 Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását külsős személyek (kivéve a szülők) részére az 

intézményvezetővel történt, előzetes egyeztetés után – engedélyezhetii. 

 

4.9. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje, a helyettesítés rendje 

 Az intézményvezető heti munkaideje 40 óra. Kötelező órája: 10 óra. 

 Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén, - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos, hatáskörében, 

valamint a gazdasági jogkörébe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel az intézmény helyettes 

vezetője látja el, akinek székhelye Szőlőszem Bölcsőde 5465 Cserkeszőlő, Szinyei út 3.  

 A helyettesítéssel megbízott vezető az intézményvezető tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos 

jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos 

távollét. 

 Az intézményvezető és a helyettes vezető egyidejű akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettes látja el 

a feladatokat. 

 Az intézményvezető, helyettese és az óvodavezető helyettes együttes akadályoztatása esetén, óvodán 

belül a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező pedagógus látja el a helyettesítést. Intézkedési jogköre az 

intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő 

ügyekre terjed ki. 

 Az intézményvezető helyettes  heti munkaideje 40 óra, 

o az óvodavezető helyettes kötelező óraszáma heti 24 óra, 

 

 Az intézmény dolgozóinak munkaideje heti 40 óra, melyből az óvodapedagógusok heti 32 órát, a 

gyógypedagógus heti 11 órát köteles gyermekcsoportban eltölteni, valamint heti négy órá ban köteles az 

intézményben felkészülni a következő napi feladatokra és ellátni az adminisztrációs feladatokat, 

valamint az eseti helyettesítést, elrendelt feladatot. 

 

4.10. Intézményi óvó, védő előírások 

 Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata, hogy az egészségük és testi épségük 

megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy annak megelőzése érdekében a          szükséges 

intézkedéseket megtegye. 
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 A COVID-19 vírus miatt kialakult járványhelyzet miatti prevenció 

 Minden dolgozónak ismerni kell a Munkavédelmi Szabályzatot és Tűzvédelmi Szabályzatot, valamint tűz 

esetén előírt utasításokat, a menekülés útját. 

4.10.1. A dolgozók munkaköri alkalmassági vizsgálata 

 Az intézmény dolgozóinak munkaköri alkalmassági vizsgálata a 33/1998. (VI.24.) NM rendelete alapján 

történik. Munkába lépés előtt valamennyi dolgozó köteles foglalkozás – egészségügyi vizsgálaton részt 

venni, az intézmény, foglalkozás - egészségügyi orvosánál. 

 A munkavállalók időszakos, rendszeres vizsgálaton vesznek részt, a mindenkori érvényes 

jogszabályban előírtak szerint. 

 

4.10.2. A gyermekekkel kapcsolatos óvó, védő előírások 

 A gyermekek egészsége és testi épségének védelme érdekében minden óvodai dolgozó kötelessége a 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra, a tilos és az elvárható magatartásformákra a figyelmet felhívni. Az 

óvodai nevelési év megkezdésekor, óvodai tevékenységek alkalmával: kirándulások, uszodai, és egyéb külön 

szervezett tevékenységek előtt – fel kell hívni a figyelmet az eszközök helyes használatára, a biztonságos 

közlekedésre, a helyes viselkedésre. Az ismertetés a gyermekek életkorának megfelelő szintű kell, hogy 

legyen. Az ismertetés tényét, tartalmát, időpontját az adott csoport csoportnaplójában kell dokumentálni. 

 Az intézmény összes dolgozójának kötelessége, amennyiben balesetet előidéző veszélyt észlelt azt 

megszüntesse, vagy a megszüntetés érdekében intézkedjen. 

 Járványügyi prevenció 

Gondoskodni kell az épületben, illetve a helységek berendezésében rejlő balesetveszély elhárí tásáról 

 Tetőcserép, csatorna, külső vakolat megfelelő állapotának folyamatos figyelemmel való követése, a szükséges 

javítás azonnali megszervezése. 

 Bútorzat, játékok szálkamentessége, (lehetőleg lekerekített sarkok) stabil polcrendszer és ülőhelyek 

biztosítása. 

 Lépcsők csúszás mentességének biztosítása. 

 Köves-, melegpadlós helységek felmosása csak akkor, amikor a gyermekek nem tartózkodnak ott. 

 Sporteszközök stabilitásának biztosítása. 

 Konnektorok ellátása védődugóval. 

 A vegyszerek, tisztítószerek - gyermekek elől elzárva történő- tárolása. 

 Az audiovizuális eszközök használata felnőttek felügyelete mellett. 

 Az épület ajtóinak biztonságos zárása. 

 

Gondoskodni kell az udvari játékok stabilitásáról és a felnőttek felügyeletéről 

 Kiálló, hegyes, szöges tárgyak eltávolítása. 

 Figyelem felhívás az udvaron található tüskés fák ágaira (termések fogyasztásának veszélyeire) 

 Az udvari játékok kötelező felülvizsgálata 

 

Kirándulások előtt fel kell hívni a gyermekek figyelmét 

 Alapvető közlekedési szabályokra. 

 Balesetveszélyekre (balesetvédelmi oktatás gyermekeknek) 

 Vízparton a víz veszélyére. 

 A növények és az esetlegesen közelükbe merészkedő állatok veszélyeire. 

Az esetlegesen mégis bekövetkező baleset esetén az óvodapedagógus teendőinek sorrendisége 

 Elsősegélynyújtás, sérült ellátása. 

 Orvoshoz szállítás, illetve mentő értesítése (szükség szerint) az óvónő által. 

 Szülő értesítése. 

 Baleseti jegyzőkönyv készítése. (www. om.hu/baleset) weboldalon. 

http://www/
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4.11. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely 

a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvodába járó gyermekeknek és dolgozóinak biztonságát és 

egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

 a természeti katasztrófa 

 a tűz 

 a robbanással történő fenyegetés. 

 

Amennyiben az intézmény bármely dolgozójának az óvoda épületét vagy a benne tartózkodó személyek 

biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut tudomására köteles azt azonnal közölni az óvoda 

vezetőjével, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

 

Az intézményvezető dönt a szükséges intézkedésekről, majd a fenntartó értesítéséről. 

Rendkívüli esemény esetén az intézményvezető intézkedhet. Akadályoztatás esetén az SZMSZ-ben szabályozott 

helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

A rendkívüli eseményről értesíteni kell: 

 a fenntartót 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbanással történő fenyegetés esetén a rendőrséget (112) 

 személyi sérülés esetén a mentőket. 

 

A lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell a tényről az épületben lévő valamennyi személyt, majd ezt 

követően történik meg a gyermekek mentése az óvodából az óvodában található „Tűzriadó terv” mentési gyakorlata 

alapján. A tűzvédelmi felelős közreműködik az óvoda elhagyásának lebonyolításában. 

A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő 

gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek csoportvezető óvodapedagógusai a felelősek. 

 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni: 

 az épületből minden gyermek távozzon (pl. mosdóból is stb.) 

 a kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyek segítésére 

 utoljára az óvodapedagógusok és dajkák távozzanak, meggyőződve, hogy nem hagytak hátra gyermeket 

 a gyülekezőhelyen a gyermekek megszámolására. 

A vezetőnek, illetve az intézkedésre jogosultnak gondoskodnia kell: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról 

 a közművezetékek elzárásáról (gáz, elektromos áram) 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek fogadásáról (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek,) 

 

A rendvédelmi szervek helyszínre érkezését követően tájékoztatást kell adni: 

Helyszín 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről. Helyszínrajzáról, 

 a közművezetékek helyéről 

 az épületben tartózkodók létszámáról, életkoráról, 

 az épület kiürítéséről. 
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A gyermekek további elhelyezését a Szőlőszem Bölcsődében kell megoldani a szülők értesítéséig. 

 

4.12. A munkaidő beosztása, és a helyettesítés rendje 

 Az intézményben a hivatalos munkarendet az óvoda éves munkaterve tartalmazza 

 Az óvoda 5 napos (hétfőtől-péntekig) munkarenddel üzemel. 

 Nyitvatartás: 6.30 – 16.45-óráig, lépcsőzetes munkakezdéssel, illetve befejezéssel történik. A dajkák a délutáni 

takarítást 16.00 órától 17.00-ig végzik. A létszámok alakulásától függően összevont csoport működik reggel 

és délután. 

 A gyermekek napirendje a PP-be és  az óvoda csoportnaplóiba kerül rögzítésre. 

 Az óvodapedagógusok távollétei, programjai esetén a 40 órás időkeretbe beszámít a: 

- továbbképzéseken való részvétel, 

- fogadóóra, 

- szülői értekezlet, 

- szülő – gyermek – óvoda (intézmény) közös programjai, 

- hivatalos kiküldetés, 

- gyermekek kísérése, 

- táborok, 

- tanulmányi kirándulások, 

- kistérségi kapcsolatok ápolása, rendezvényeken való részvétel. 

 

A dolgozó munkakezdés előtt 5-10 perccel a munkahelyén, ill. a nevelés nélküli munkanapokon a tevékenység kezdete 

előtt 5-10 perccel annak helyén köteles megjelenni. 

A munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 

reggel 7 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, vagy helyettesének, hogy a helyettesítéséhez 

szükséges intézkedést megtehessék. Egyéb esetben a dolgozó az intézményvezetőtől kérhet engedélyt, a 

távolmaradásra legalább 2 nappal előbb. 

A hiányzó óvodapedagógus köteles naplóját a csoportban hagyni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő 

nevelő biztosíthassa a gyermekek számára a nevelési terv szerinti előrehaladást. 

4.13. Az intézmény fogadónapjai 

 Az intézmény éves munkatervében kerül meghatározásra a szülők és egyéb érdeklődők fogadásának 

időpontja. 

4.14. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítása 

 

 Az intézmény épületeit címtáblával, zászlóval (nemzeti és uniós) kell ellátni. 

 Az óvoda létesítményeit és helyiségeit az óvoda nyitvatartása  alatt lehet használni. 

 Az óvoda helyiségeit csak rendeltetésnek megfelelően, arra a célra lehet használni, amelyre a helyiséget 

kialakították. 

 Az intézmény saját bevételeinek növelés érdekében – ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását – szabad 

helyiségeit, berendezéseit nevelési időn túl, eseti szerződéskötéssel, bérbe adhatja. 

 A helyiség eltérő rendeltetés céljára történő használatához a fenntartó engedélye szükséges. 

 

 Az intézményben végezhető reklámtevékenység 

 Reklámhordozó csak az intézményvezető engedélyezésével helyezhető el. 

 

A reklámtevékenység jellegének besorolása 

Az intézményvezető önállóan, illetve az általa jelentősnek minősített reklámtevékenység esetében: 
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 a nevelőtestület, 

 a szülői közösség, valamint 

 a gyermek közösségek bevonásával állapítja meg valamely reklámtevékenység jellegét. 

 

Az intézményvezető köteles: 

 a pedagógusoktól, 

 a szülőktől, 

 a gyermekektől érkező, az intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt megvizsgálni. 

 

Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai 

Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai: 

 újságok terjesztése, 

 szórólapok, 

 plakátok, 

 szóbeli tájékoztatás stb. 

Az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az intézményvezető által kiadott engedély határozza 

meg. 

  Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat 

veszélyeztet. 

  Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a személyes vagy 

a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására ösztönözne. Politikai függetlenség. 

 

Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való megjelentetése csak a 

szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges. 

Engedélyt az intézményvezető adhat. 

 

4.15. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 

 

Az intézményben ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: 

 az óvodai foglalkozások, 

 szükség esetén a logopédiai szolgáltatások  

 sajátos nevelési igényű gyermekeknek felzárkóztató foglalkozás, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete, 

 a hit- és vallásoktatás, 

 az intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata. 

4.16. Külföldi gyermekeknek adható kedvezmény 

 

A Nkt 92. § (1) bek. alapján a nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha: 

 menedékjogot kérő, menekült, menedékes a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon 

gyakorolja, 

 bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító 

engedéllyel rendelkezik. 

A feltételek meglétét az intézménybe történő felvételénél igazolni kell. 

 

A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, az óvodai 

nevelést, a pedagógiai szakszolgálatokat a magyar állampolgárokkal, azonos feltételekkel veheti igénybe. 

http://www.optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175803&sid628736
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A jog akkor gyakorolható, ha a szülő és a gyermek három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel 

rendelkezik és a szülő keresőtevékenységet folytat. E rendelkezéseket az érintett házastársa és gyermeke 

tekintetében is alkalmazni kell. 

Az a nem magyar állampolgár, aki az oktatásért felelős miniszter meghívólevelével rendelkezik, a meghívólevélben 

meghatározott ellátást a magyar állampolgárokkal azonos feltételek szerint veheti igény- be. 

Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (1)-(6) bekezdésben foglaltak hatálya alá - ha nemzetközi 

szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik -, az óvodai ellátásért, továbbá a pedagógiai 

szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. 

 

 

A gyermek attól a naptól látogathatja az óvodát, amikortól érvényes orvosi engedéllyel rendelkezik. 

 

 
 

5.1. Feladata 

Mindazon feladatok ellátása, amelyet az Óvodai nevelés országos alapprogram és a helyi nevelési program előír. 

5.1.1. Általános feladatok 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: 

– az egészséges életmód alakítása, 

– az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés, 

– az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

5.1.2. Az óvodai élet, tevékenységi formái  

 Játék, verselés, mesélés, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, festés,  mintázás, festés, kézi 

munka, mozgás, külső világ tevékeny megismerése, munka jellegű feladatok, tevékenységben 

megvalósuló tanulás. 

 Alapdokumentumnak a nevelők által választott és elfogadott pedagógiai program tekinthető, amely az óvodai 

nevelés országos alapprogramjára épül. 

 Az  i n t é z m é n y vezető a nevelőtestülettel közösen helyi nevelési- fejlesztési módszereket dolgoznak ki. 

 Az intézményvezető, e dokumentumok alapján készíti el az éves pedagógiai munkatervét. 

 Az óvodapedagógusok - az elfogadott irányelvek alapján- önállóan szervezik a csoport fejlesztő 

tevékenységét. (Éves ütemtervet készítenek, melyben konkrétan meghatározzák az adott csoportra vonatkozó 

tartalmi és szervezési feladatokat.) 

 Az intézményvezető az ellenőrzéseken szerzett információk alapján és az óvodapedagógusok tapasztalatai 

alapján értékelik az éves tartalmi munkát és határozzák meg a következő év feladatait. 

 

 

 

6.1. Hagyományok 

 A hagyományápolás célja az intézmény hírnevének megőrzése, növelése. 

 A hagyományápolás – bevonva ebbe a gyermekeket is – az óvoda valamennyi dolgozójának feladata. 
 

 

 

5. TARTALMI MUNKA SZERVEZÉSE 

6. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE A HAGYOMÁNYOK 
ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

http://www.optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175803&sid628736
http://www.optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175803&sid633088
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A hagyományápolás eszközei 

 Ünnepségek, rendezvények 

 Egyéb eszközök (pl. kiadványok) 

Az intézmény hagyományai érintik 

 az intézménybe járó gyermekeket, 

 a dolgozókat és 

 a szülőket. 

 

A hagyományápolás érvényesülhet az intézményben 

 jelkép használatával 

 gyermekek, felnőttek ünnepi viseletével 

 az intézmény belső dekorációjával 

 

A gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok 

 Közös megemlékezések név-, illetve születésnapokról. 

 Óvodai ünnepélyek, rendezvények megtartása. 

 Népi hagyományok ápolása, jeles napokhoz tartozó szokások, népi kézműves technikák bemutatása, 

megtanítása. 

 Tanulmányi kirándulások és egyéb látogatások szervezése. 

 Kistérségi rendezvényeken  való  r é szvé te l .  

 

A részletes kidolgozást és időpontokat az óvoda munkaterve tartalmazza. 

 

Ünnepek 

 Az óvodák épületét az állami és a nemzeti ünnepet megelőző negyedik munkanapon fel kell díszíteni. 

 A csoportszobákat a gyermekek által készített papír nemzeti zászlókkal kell díszíteni. 

 Az ünnepet megelőző utolsó munkanapon az óvodai tevékenység keretében, játékos formában az 

óvodapedagógusnak meg kell emlékeznie az ünnepről. 

 A gyermekek részére az ünnephez kapcsolódó dalokat, verseket kell tanítani. 

 

Az óvodát jelképező logo megjelenítésének formái: 

 pólón, 

 leveleken, 

 meghívókon. 

Rendezvényeken, kirándulásokon, közös óvodai ünnepeken a logo használatát szorgalmazzuk. 

 

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat teremtsen, majd 

gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is 

Alapelv, hogy az óvodai ünnepélyek és rendezvények mindenkor a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodjanak! 

Minden óvodai dolgozónak kötelessége az ünnepi készülődésben, ünneplésben részt venni. Az óvoda ünnepein, 

rendezvényein az óvodapedagógusok és a gyermekek az alkalomhoz illő öltözetben jelenjenek meg. 

Felnőtt közösségek hagyományai 

 A nevelési évet nyitó értekezlet minden év szeptember 15-ig, 

 A nevelési évet záró értekezleteket minden év június 10-ig, 

 Szakmai napok, továbbképzések 

 Házi bemutatók 

 A távozó dolgozók, nyugdíjba menők búcsúztatása 

 Közös karácsonyi ünnep 

 Egyéb ünnepek, hagyományok az óvoda hagyományai szerint. 



36 

 

 

 

Lobogózás 

 A 2000. évi XXXVIII. tv. módosított l995. évi LXXVIII. tv., valamint a végrehajtása tárgyában 2000. VII. 

20-án hatályba lépett 132/2000. (VII.14.) kormányrendelet értelmében „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 állagának (minősége, tisztasága stb.) megtartásáról az  óvodavezető helyet tes  gondoskodik. 

 

 

7.1. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 

A munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony létrejötte 

 

 Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben vagy határozott idejű 

kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen 

mértékű alapbérrel foglalkoztatja. 

 Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat külsős 

személyeket. 

 Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra, határozott 

időre, átmeneti időszakra. 

 

Az intézménnyel munkaviszonyban állók díjazása 

 

 A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben, vagy kinevezési okiratban kell 

rögzíteni. 

A nevelőmunka anyagi és erkölcsi megbecsülése 

 folyamatos, eredményes nevelőmunka, 

 a közös célok megvalósításában való aktív részvétel, 

 továbbképzéseken való aktív részvétel, 

 hatékony önképzés, 

 tapasztalatok hatékony átadása. 

 

Kitüntetési javaslat feltételei 

 szakmailag igényes, kreatív, vezéregyéniség, 

 példamutató munkavégzés az intézményért és a közösségért, 

 megbízások önként vállalása és azok felelősségteljes elvégzése, 

 minimum 10 éves szakmai gyakorlat, 

 munkaidőn túli tevékenységek rendszeres szervezése, működtetése, azokra tudományos előkészület, 

 részvétel az óvoda- és a község oktatással kapcsolatos programjaiban, 

 aktív közéleti tevékenység folytatása, 

 eredményes részvétel pályázatokon, 

 szakmai publikációk, tanulmányok készítése, 

 továbbképzések, előadások megtartása, 

 munkaközösségben feladatvállalás és színvonalas munkavégzés, 

 a nevelés terén újító tevékenységek végzése (helyi nevelési gyakorlat kidolgozása, 

eredményességének gyakorlati bizonyítása). 

7. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK EGYÉB FŐ SZABÁLYAI 



37 

 

 

7.2 A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok meg őrzése 

 

 A munkavégzés teljesítése az intézményvezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok 

és a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. 

 A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és 

pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. 

 Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével 

összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos –

következményekkel járhat. 

 A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, az intézményvezető utasításainak, 

valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 

 Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható 

felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek 

nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. 

 

Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 

 dolgozók személyes adatvédelme, bérezésével kapcsolatos adatok 

 a gyermekek személyiségi jogihoz fűződő adatok. 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására 

jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 

7.3 Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 

 

A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az alábbi szabályok betartása 

mellett kell elősegíteniük. 

 

A televízió, rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. 

A felvilágosítás adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: 

 Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az 

általa esetenként megbízott személy jogosult. 

 Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos 

válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a 

nyilatkozó felel. 

 A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó 

rendelkezésekre, 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 kért 

okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozat- tevő hatáskörébe tartozik. 

 A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. 

Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés 

előtt vele egyeztesse. 

 Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak az intézményvezető 

engedélyéveladható. 

 

 

7.4 Szabadság 

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen az intézményvezetővel és óvodavezető 

helyettessel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden 

esetben csak az intézményvezető jogosult. 
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A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, valamint a Munka 

Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető, és kivett szabadságról 

nyilvántartást kell vezetni. szabadságolás nagy része nyáron történik 

 

7.5. Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók továbbképzése 

 

Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akik kiegészítő képzetségükkel 

hozzájárulnak a színvonalasabb munkavégzéshez. 

A továbbképzés szabályai: 

 Mindenki köteles írásban kérni, továbbtanulását, akár diploma megszerzéséről, akár továbbképzésről 

van szó. 

 Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok idején köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott 

félévre. 

 Köteles leadni a továbbtanuló dolgozó a konzultációs időpontokat. 

 A részletes szabályozást a Továbbképzési terv és az éves Beiskolázási terv tartalmazza. 

 

7.6 A munkába járás, a munkavégzés költségeinek térítése 

A munkáltató köteles a vidékről járó dolgozók munkába járás költségeit, a vonatkozó rendelkezések értelmében 

megtéríteni. (86%) 

Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az intézményvezető részére 

azonnal be kell jelenteni. 

 

7.7 Egyéb szabályok 
 

Telefonhasználat 

 (A saját mobiltelefon használatra csak az arra kijelölt helyen nyílik lehetőség. Tilos a csoportban, udvaron 

stb., amikor a gyermekek között tartózkodik a dolgozó.) 

 Az intézményben lévő telefont magáncélra nem lehet használni.  

Informatikai eszközök használata: fénymásolás, nyomtatás, számítógép használat stb. 

 Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása, nyomtatása, számítógép 

használata térítésmentesen történik. 

Internet használata 

 Az intézményben csak az óvodai élettel kapcsolatos ügyek intézésére, és a kötelező óraszámon túl 

használható az internet. (Pl. pályázatok írásával kapcsolatos dokumentumok letöltésére, hivatalos 

levelezésre, kirándulások szervezésénél, helyfoglalásra, múzeumok nyitvatartására, stb.). Magáncélú 

levelezések, képek, egyéb információ letöltése nem engedélyezett. 

Dokumentumok kiadásának szabályai 

 Az intézményi dokumentumok (személyi anyag, szabályzatok stb.) kiadása csak az intézményvezető 

engedélyével történhet. 

 

7.8 Kártérítési kötelezettség 

 A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

 Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. 

 A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy 

elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan 

őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vett át. 

 Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott 
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dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek. 

Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezettségnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a Mt 

172-173.§-a az irányadó. 

 

7.9 Anyagi felelősség 

 Az intézmény a dolgozó ruházatában, (munka- és védőruha) a munkavégzés folyamán bekövetkezett 

kárért felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén a kötelező feladatellátás közben következett be. 

 A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű- és értékű használati értékeket csak 

az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan. (Pl. számítógép stb.) 

Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, 

eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. 

 

7.10  Szóbeli, vagy írásbeli figyelmeztetés 

A közalkalmazottakkal szemben felelősségre vonást kell alkalmazni a (közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 45-53. §-a. értelmében. 

 

A figyelmeztetés megvalósulásának feltétele: 

 A közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségszegés, 

 a kötelezettség vétkes megszegése. 

 

Közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségszegés lehet, pl. a munkaköri leírásban felsorolt feladatok el nem 

végzése, a munkáltató utasításainak megtagadása (ha arra egyébként nincs joga a közalkalmazottnak a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban Mt.) 104. §-a szerint), a rendszeres késés a 

munkahelyről stb. 

 

A vétségek formája lehet: 

 szándékos (amikor a közalkalmazott előre tudja cselekménye következményét, és az kívánja is, vagy 

nem kívánja ugyan kifejezetten, de belenyugszik a következményekbe), valamint 

 gondatlanságból eredő (amikor a közalkalmazott látja ugyan cselekménye következményeit, de könnyelműen 

bízik annak elmaradásában, vagy azért nem látta előre a következményeket, mert elmulasztotta a tőle 

elvárható figyelmet, körültekintést). 

A felelősségre vonás mértéke az elkövetett mulasztás nagyságától és az addigi munkavégzés minőségétől is függ. 

 

7.11 Kiadmányozási és egyéb jogok gyakorlása 

Kiadmányozási jog 

 Az intézményhez kapcsolódó kiadmányozási jog az intézmény vezetőjét illeti meg. Az intézményvezető 

kiadmányozza az intézmény jelentéseit, véleményeit, beszámolóit az önkormányzatnak, illetve az illetékes 

hatóságok felé, ha az ügy akár kötelező rendelet, utalás jellegű, akár egyedi megkeresés alapján történik. 

 Az intézményvezető kiadmányoz minden olyan esetben, amelyre az intézményen belüli irányítási, ellenőrzési, 

munkáltatói, illetve egyéb szabályozásból adódó jogosítványra vonatkozik. 
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Utalványozási jog 

Az utalványozási jogkört az intézményvezetője gyakorolja, helyettesítése esetén az általános helyettes. 

 

Aláírási jog  

 Aláírási joga van az intézményvezetőnek, távollétében az általános helyettesnek van. 

 

Óvodavezető helyettes 

 Az óvodavezető helyettesnek aláírási joga van a postai küldemények átvételekor. 

 

7.12. Bélyegzők használata, kezelése 

 Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt 

iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. 

 Az intézmény cégbélyegző használatára az intézményvezető jogosult. 

 Akadályoztatása esetén a kör- és hosszú bélyegző használatára az intézményvezető helyettes és az 

óvodavezető helyettes jogosult. 

 Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni. 

 A nyilvántartásnak tartalmazni kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet az átvevő 

személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. 

 A nyilvántartás vezetéséért felelős: az intézmény vezetője. 

 Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, 

nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról az intézményvezető gondoskodik, illetve a 

bélyegző elvesztése esetén az előírásoknak megfelelően jár el. 

 

7. 13 Az intézmény gazdálkodásának rendje 

 

A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján - az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §. (3) bekezdésére 

figyelemmel - önállóan működő költségvetési szerv. 

Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az intézmény 

kezelésében levő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása 

– a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevé te l éve l  – az intézményvezető feladata. 

 

A gazdálkodási feladatokat a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat végzi. A gazdálkodás vitelét elősegítő 

belső szabályzatok: 

 házipénztári pénzkezelési szabályzat 

 beszerzési szabályzat. 

 

 

7.14.Az intézmény gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságokra tekintettel 

kialakította, működteti és fejleszti a FEUVE rendszerét. A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat, és 

belső szabályzatokat, melyek alapján az intézmény érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, 

létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. 

 

7.15.Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 

Az ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus  

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

(VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. 
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Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a gyermeki jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és gyermek lista. 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az intézményvezető 

aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

 

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

KIR rendszerében, továbbá az intézmény informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. 

A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető 

által felhatalmazott személy (óvodavezető helyettes) férhet hozzá. 

 

Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje. 

Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, túlórák, 

helyettesítések stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény vezetőjének alá kell írnia, az intézmény 

körbélyegzőjével le kell pecsételni és irattárba kell helyezni. 

 

7.16. Vagyonvédelem 

 Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az 

intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

 Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott csoportokat zárni kell. A csoportok, bezárása az 

óvodapedagógusok, illetve a technikai dolgozók feladata. 

 Az épület biztonságos nyitásáért, zárásáért a kulcskezelési szabályzatban meghatározott dolgozók 

felelnek. 

 

7.17.A dohányzással kapcsolatos előírások 

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos! (Ideértve az óvoda 

udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú területrészt és az óvoda parkolóját is.)  

A nemdohányzók védelméről szóló1 törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás 

szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse. 

 
1 Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről. 
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1. számú 

Mellékletek 
 

Az intézmény struktúrája 
 

Intézményvezető 

 

 

 

 

 

Óvodavezető helyettes 

 

Könyvtáros 

 

 

Munkaközösség vezető 

Élelmezés- és konyhavezető 

Bölcsődevezető 

(Intézményvezető helyettes) 

Érdekképviseleti fórum 

 

Szakácsnő 

 

Óvodai nevelőtestület 

Kisgyermeknevelők 

Konyhalányok, ételkiosztó 

 

SZMK 

 

SZMK 

Technikai dolgozók 

Nevelést, oktatást segítő alkalmazottak 

Technikai dolgozók  
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2. számú 

Óvodapedagógus (Óvodavezető helyettes) munkaköri leírása 

 

 Munkavállaló neve: 

 Oktatási azonosító: 

 Születési hely, idő: 

 Anyja neve: 

 Lakcíme: 

  Munkakör megnevezése: Óvodapedagógus-óvodavezető-helyettes 

Munkáltató megnevezése: PS ÁMK Cserkeszőlő 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető 

Munkavégzés helye: PS ÁMK Napköziotthonos Óvoda 

5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1. 

Munkaidő: Heti 40 óra 

Kötelező óraszáma: Csoportban heti 24 óra, neveléssel le nem kötött heti 4 óra 

Helyettesítés: Az óvodavezető intézkedése szerint 

  

Munkaidő beosztás  

Délelőttös műszak esetén: 

H: 6.30-10.30, K-P:6.30-11.30 vagy 

H:7.00-11, K-P:7.00-12.00 csoportban 

 

 

Követelmények 

 

Iskolai végzettség, 

szakképesítés 

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség. 

 

Elvárt ismeretek 

Az óvodapedagógiára vonatkozó szakmai ismeretek, a 

nevelőtestület jogkörébe tartozó intézményi dokumentumok, belső 

szabályzatok ismerete. 

Szükséges képességek Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség, 

empátia, kedves nyílt személyiség, jó szervezőképesség.  

Személyes tulajdonságok Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, pontosság, 

megbízhatóság, türelem, etikus magatartás, jó humorérzék. 
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Kötelességek 

Feladatkör részletesen: 

 Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok határozzák 

meg.  

 Munkáját az intézményvezető útmutatása alapján önállóan, felelősséggel végzi. 

 Felkészül a tevékenységek, foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel 

kapcsolatos pedagógiai feladatokat.  

 Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi 

együttműködés normáit, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával. 

 Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi előírásokat, és   

szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat. 

 Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük 

fejlődéséről, képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat 

gyermeket felügyelet nélkül).  

 A pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket változatos, 

eredményes, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe vevő módszerekkel 

fejleszti. 

 Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyzetet, a sajátos 

nevelési igényt, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 

 Menedzseli a tehetséges gyermekeket. 

 Irányítja és értékeli csoportját, naprakészen vezeti a rábízott adminisztrációt. (naplók, 

fejlődési lapok) 

 Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának értékelésében, 

módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és munkacsoport 

foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken.  

 Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben és önképzésben gyarapítja. 

 A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak 

megfelelően tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal. 

 Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek értékelési 

rendszerét, majd évente kétszer (január, május) írásban is értékeli a gyermekeket és azt 

ismerteti a szülőkkel. 

 Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat.  

 Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és 

az amortizációt jelenti az intézményvezetőnek. 

 A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli és azokat 

megfelelően alkalmazza. 

 Délelőtt 11 óráig a következő napon étkező gyermekek létszámát leadja a Közkonyhára. 

 

Jogkör, hatáskör 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által, valamint 

az óvodai SZMSZ-ben biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az általa vezetett gyermek 

csoportra terjed ki.  

 

Beszámolási kötelezettsége 
Félévkor és év végén az egész éves teljesítményét értékeli írásban a nevelőtestületnek. 

 

Munkaköri kapcsolatok 
Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és dolgozói 

érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és annak szervezeteivel, 

szakmai szervezetekkel és a társintézményekkel, az áthelyező bizottságokkal, a kerületi iskolákkal 
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és kulturális intézményekkel, a szülőkkel ápolja hagyományosan kialakult kapcsolatainkat. 

 

Felelősségi kör 
Felelős kijelölt csoportjában a pedagógiai program megvalósításáért, a gyermekek biztonságáért, 

a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 

 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:  

 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 

 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 

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

jogainak megsértéséért; 

 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;  

 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.  

 

 

A vezető helyettesként az intézményében felelős:  
-nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak irányításáért, tevékenységük ellenőrzéséért 

és értékeléséért, 

-a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvételéért 

-a szülői szervezet működésének segítéséért 

-a helyettesítési beosztás elkészítéséért 

-a pedagógus és nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkaidő nyilvántartásának 

vezetéséért, elszámolásáért 

-szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért 

-a HACCP rendszer működtetéséért   

-az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatok 

előkészítéséért, 

-a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

-a pedagógusok éves beiskolázási tervének előkészítéséért.  

-a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

-a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

-a pedagógiai program megvalósításáért, a színvonalas nevelőmunkáért, 

-az alkalmazotti közösség értekezleteinek előkészítéséért, vezetéséért, 

-a nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak munkájához szükséges döntések 

(állásfoglalások) végrehajtásának megszervezéséért és előkészítéséért, 

-a helyi szülői közösség működtetésének segítéséért 

-az önértékelés bonyolításáért 

 

Köteles: 
 munkáját politika semlegesen, törvényesen, korszerű szakmai ismeretek alkalmazásával 

végezni 

 a vonatkozó rendelkezéseket és a munkafegyelmet megtartani és a munkakörébe tartozó 

feladatokat legjobb tudása szerint elvégezni, 

 szervezett vagy önképzés keretében szakmai és jogszabályi ismereteit gyarapítani, 

 a vezető által átruházott hatáskörben az intézményt képviselni, jó hírét fenntartani, a 

szolgálai titkot, információt megőrizni, s ezt beosztottjaival betartatni, 

 megtervezni, irányítani és ellenőrizni a nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő 

alkalmazottak szakmai munkáját 

 a rendkívüli eseményt haladéktalanul az intézményvezetőnek jelezni. 

  átruházott hatáskörében az óvodai SZMSZ-ben szabályozottak alapján, helyettesítési 

feladatainak és beszámolási kötelezettségének eleget tenni  
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Feladatkörök 

Kötelező óraszámában ellátandó feladatok csoportban 

A kötelező óraszámon felül ellátandó vezetői feladatok 

- pedagógiai 
-  hatáskörébe utalt munkaügyi 

- hatáskörébe utalt tanügy igazgatási 

 

 

Egyéb feladatok, megbízatások 
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében és mellékleteben kerül 

meghatározásra az egyéb feladat és megbízás. 

 

 

 Ellenőrzési tevékenység 

 

Ellenőrzése 

 

 Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint. 

 Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez. 

 Ellenőrzését maga is kérheti. 

 Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a 

munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor. 

 Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

 

 

Ellenőrzésére jogosultak:  

 

- Óvodai intézményvezető 

- Külső szakértő egyeztetett időpontban 

 

 

ZÁRADÉK 

Ezen munkaköri leírás 20…………………………… lép életbe. 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

Kelt: Cserkeszőlő, 20…………………………… 

 

 

 …………………………………………........ 

         

 

   intézményvezető 
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NYILATKOZAT 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

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

rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

Kelt: Cserkeszőlő, 20……………………….. 

       

 ……….………………………………………. 

munkavállaló 

 

  



49 

 

 

 
 Óvodapedagógus munkaköri leírása 

 

Munkavállaló neve: 

 Oktatási azonosító: 

 Születési hely, idő: 

 Anyja neve: 

 Lakcíme: 

  Munkakör megnevezése: Óvodapedagógus 

Munkáltató megnevezése: PS ÁMK Cserkeszőlő 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető 

Munkavégzés helye: PS ÁMK Napköziotthonos Óvoda 

5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1. 

Munkaidő: Heti 40 óra 

Kötelező óraszáma: Csoportban heti 32 óra, neveléssel le nem kötött heti 4 óra 

Helyettesítés: Az óvodavezető intézkedése szerint 

  

Munkaidő beosztás  

Délelőttös műszak esetén: 

H.-CS.:6.30-12.50 

P.:6.30-12.30 csoportban vagy 

H.-CS.:7.00-13.50 

P.: 7.00-13.00 csoportban 

 

Délutános műszak esetén: 

H.-CS.:9.55-16.45 

P: 10.45-16.45 csoportban 

 

Munkavégzéssel kapcsolatos elvárások: 

 Munkakörét érintő jogszabályok: 

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

- A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. 

rendelet, 

- az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet, 

- az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 255/2009. (XI.20) Korm. 

rendelet, 
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- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 

- a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló 

óvodai integrációs program 11/ 1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/D§ (4) LXXIX. 1993. 

törvény a közoktatásról 95.§-a (1) közlemény melléklete, 

- sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról szóló 2/2005. 

(III. 1.) OM rendelet, 

- az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 2003. évi 

CXXV. törvény, 

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

- a gyermekek védelméről szóló és gyámügyi igazgatás módosításáról szóló 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet 

- a gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követése 611/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 

 

 Nevelőmunkáját az előbbieken túl az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat 

(továbbiakban: SZMSZ), a PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Helyi Óvodai 

Programja (továbbiakban: PP), az óvoda munkaterve, a jóváhagyott munkarend és az 

intézményvezető közvetlen irányításával önállóan és teljes felelősséggel végzi. 

 Munkából való távolmaradásának rendkívüli okát a legrövidebb időn belül (1 órával a 

munkakezdés előtt) jelentenie kell felettesének, továbbá gondoskodnia kell 

helyettesítésről. 

 A szabadság iránti kérelmét öt nappal hamarabb jeleznie kell felettesének. 

 Megjelenése legyen rendezett, ápolt és esztétikus. 

 Beszéde, kifejezésmódja legyen mintaértékű, kommunikációja hiteles, kerülje a szleng 

kifejezéseket. 

 A megkötött munkahelyi szerződéseket köteles betartani (tanulmányi szerződés stb.). 

 A munkavégzést akadályozó bármely problémát – műszaki jellegű, biztonságtechnikai, 

szülők által felvetett – a megoldás érdekében jeleznie kell közvetlen felettesének. 

Etikai követelmények: 

 Jellemezze empatikus, együtt érző, partneri módon együttműködni kész attitűd, mind a 

gyermekek, mind a szülők és kollégák iránt. 

 Befogadó attitűdjével mintát adjon nevelőtestületének a másság elfogadásáról. 

 Szakmai felkészültségét tükrözze napi pedagógiai tevékenysége. Az érvényben lévő 

alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felkészül a tervszerű 

nevelőmunkára. 

 A gyermekcsoportot nem hagyhatja felügyelet nélkül. 

 A gyermekek személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartja, védelmet biztosít 

számukra minden fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

 Óvodapedagógiai elveivel, az óvodáskorú gyermek személyiségével ellentétes büntetési 

eljárást nem alkalmaz sem szóban, sem tettekkel. (megszégyenítés, közösségi 

kipellengérezés, megfélemlítés, fenyegetés, zaklatás, étel vagy levegőzés megvonása, 

vagy azzal történő ijesztés, bármilyen jellegű testi fenyítés, meglegyintés, hajhúzás, csípés, 

csavarás, megkötözés, rejtett agressziók, mimika, hangsúly) 
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 A gyermekekre vonatkozó információkat a szülőkkel és a csoporthoz tartozó 

munkatársakkal bizalmasan közli. Törekszik a megbeszélések intim jellegét biztosítani 

úgy, hogy se a többi gyermek, se a többi szülő fültanúja ne legyen az információ 

átadásának. 

 A gyermekek szociális helyzetére vonatkozó információkat a bizalmasan kezeli, 

együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel a PP-ban meghatározott folyamat szerint. 

 Titoktartási kötelezettség terheli harmadik személlyel szemben a gyermekkel és 

családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a 

gyermekkel, a szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. 

Kötelező óraszámában ellátott feladatok: 

 Alapfeladata a szeretettel teli és gondoskodó óvodai nevelés biztosítása. 

 Alapvető feladata a rábízott gyermekek egyéni, differenciált nevelése, a gyermekközösség 

alakítása, fejlesztése, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési 

ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. 

 Feladata az óvodai nevelés általános irányelveinek, célkitűzéseinek megvalósítása, az 

általános óvodai tevékenységek megszervezése. 

 Nevelő, fejlesztő tevékenységében az ismereteket, a tájékoztatást tárgyilagosan és 

többoldalúan nyújtja. 

 Gyermekközpontú, a csoporthoz maximálisan igazodó, az egyéni tűrőképességet 

figyelembe vevő, rugalmas tevékenységet biztosító napirendet alakít ki. 

 Az érvényben lévő alapdokumentumok és módszertani ajánlások, valamint az óvoda 

nevelési programja alapján módszereit tervszerűen, szabadon és felelősen választja meg. 

 Az óvodai tevékenységeket élményszerűen, játékosan szervezi meg. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek fejlettségét, elvégzi a szükséges 

megfigyeléseket, folyamatrögzítéseket, mérés-értékeléseket. 

 Különösen nagy hangsúlyt helyez a gyermekek szokásrendjének kialakítására. 

 A gyermekekkel és a dajkával közösen gondozza az udvart (seprés, gereblyézés, szemét 

összegyűjtése, kerti munka). 

 A rábízott gyermekek számára biztosítja a séták, kirándulások, színházlátogatások stb. 

intézményen kívüli lebonyolítását. 

 Az óvodai hagyományokat és ünnepélyeket a gyermekcsoporttal együtt, élményszerűen 

tartja meg. 

 A gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik. Ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, 

vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi (gondoskodik az 

elsősegélynyújtásról, szükség esetén orvosi ellátásról és a szülő értesítéséről). 

 Ellátja a tehetséggondozással, a korai tanulási, beilleszkedési nehézségek korrekciójával, 

a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, a gyermekvédelemmel kapcsolatos 

feladatokat. 

 Köteles az intézményvezetőt haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek – 

más vagy saját magatartása szerint – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. 

 A szülőket gyermekük nevelésével, fejlődésével kapcsolatosan, valamint az őket érintő 

kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, számukra rendszeresen fogadóórát biztosít. 



52 

 

 

Figyelmezteti a szülőt, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek. A gyermek szülőjével minden, a gyermekével 

összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené vagy 

veszélyeztetné a gyermek érdekét. 

 Felkészül a tehetséggondozásra, a differenciált fejlesztésre, a preventív tervszerű 

nevelőmunkára, a PP előírásai szerint ellátja az óvodai nevelőmunkával összefüggő 

adminisztratív feladatokat. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az egyéni fejlesztések tervezésénél 

együttműködik a fejlesztő szakemberrel (logopédussal, gyógypedagógussal) és közös 

tervezéssel biztosítják a fejlesztő tevékenységek összehangolását. 

 Irányítja a dajka csoportbeli munkáját. 

 Részt vesz az óvoda közösségi munkájában, a munkaközösség szakmai team munkájában. 

 Home-office munkavégzés az intézményvezető utasítása alapján, a mindenkori aktuális 

jogszabályoknak megfelelően. 

 

Kötelező óraszámon felüli feladatok: 

 Nevelőmunkáját tervezi, előkészíti. 

 A szülők számára rendszeresen fogadóórát biztosít, tájékoztatva gyermeke fejlettségéről, 

valamint azokról a szülő által végezhető fejlesztési feladatokról, amellyel segítheti a 

hatékony fejlesztő munkát. 

 Szülőértekezleteket szervez minden nevelési évben legalább két alkalommal: szakmai 

tájékoztatást ad a helyi programról, a működési folyamatokról, valamint a következő 

időszak céljairól, pedagógiai feladatairól. 

 Különböző szakmai fejlesztéseket, innovációkat előkészítő feladatokat végez, és azokat 

megvalósítja. 

 Pályázatokat ír, és bonyolít. 

 Szakmai anyagokat készít, előadásokra felkészül. 

 Munkaközösség, szakmai team munkájában részt vesz. 

 Nevelési- és munkaértekezleteken részt vesz. 

 Gondoskodik a nevelőmunkához szükséges eszközök és kiegészítő eszközök 

elkészítéséről, rendelkezésre állásáról. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az egyéni fejlesztések tervezésénél 

együttműködik a fejlesztő szakemberrel, és közös tervezéssel biztosítják a fejlesztő 

tevékenységek összehangoltságát. 

 Rendszeresen konzultál a fejlesztő szakemberrel. 

 Vezeti és lezárja a csoport működéséhez kapcsolódó dokumentumokat. 

 Az új felvételt nyert gyermekek esetében minden év szeptember 1-ig, az évközben belépő 

gyermekek esetében a felvételtől számított egy hónapon belül családlátogatást végez. 

 Az óvoda vagy a csoport életével kapcsolatos szervezési, előkészítési, beszerzési 

feladatokat végez. 

 Az önértékelési csoport tagja. 
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A közalkalmazott kötelességei és felelőssége: 

A közalkalmazott köteles: 

 

- az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni, munkáját személyesen 

ellátni és a munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a 

munkáltató rendelkezésére állni, 

- a munkáltató által előírt munkaköri alkalmassági és foglalkozás-egészségügyi 

vizsgálatokon részt venni, 

- munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közalkalmazotti jogviszonyra 

vonatkozó szabályoknak, az egyéb szakmai szabályoknak és szokásoknak, valamint a 

munkáltató utasításainak megfelelően, a közérdek figyelembevételével ellátni, 

- munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan 

magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját 

ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő, 

- a munkája során tudomására jutott a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó 

alapvető fontosságú információkat köteles megőrizni. 

A fegyelmi és kártérítési felelősség megállapítása esetén a vonatkozó szabályok szerint 

felel. 

 

 

 

Cserkeszőlő,  

                     

intézményvezető 

 

 

Záradék: 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, annak egy példányát 

átvettem. Tudomásul veszem, hogy a jelen munkaköri leírásban foglaltak megszegése 

esetén kártérítési felelősséggel tartozom. 

 

Cserkeszőlő,  

 

 

 

óvodapedagógus 
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Gyógypedagógus munkaköri leírása 

 
Munkavállaló neve: 

 Oktatási azonosító: 

 Születési hely, idő: 

 Anyja neve: 

 Lakcíme: 

  Munkakör megnevezése: Gyógypedagógus 

Munkáltató megnevezése: PS ÁMK Cserkeszőlő 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető 

Munkavégzés helye: PS ÁMK Napköziotthonos Óvoda 

5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1. 

Munkaidő: Heti 20 óra 

Kötelező óraszáma: Gyermekkel való közvetlen foglalkozás heti 11 óra,  

Helyettesítés: Az óvodavezető intézkedése szerint 

 

A munkakör célja: 

A beszéd- és nyelv fejlődési elmaradás enyhébb eseteiben fejlesztő tevékenység végzése, 

pedagógiai diagnosztika. Egyéni és csoportos rehabilitációs célú foglalkozások tartása a 

részképesség-gyengeséggel, tanulási nehézséggel küzdő óvodás gyermekek számára. Logopédiai 

alapellátás feladatainak végzése. 

A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények: Felsőfokú szakirányú végzettség, 

jogszabályi ismeretek. 

A munkakörben szükséges tapasztalat: Pedagógiai gyakorlat. 

Közvetlen vezetője: PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda vezetője 

Munkaideje: Heti 20 óra, ezen belül heti 11 óra gyermekkel való közvetlen 

 foglalkozás 

Munkaidejének kezdete, vége: Intézmény által jóváhagyott órarend szerint 
 

Főbb feladatai: 

Tervezés 

- Előkészíti a vizsgálatok, fejlesztő foglalkozások lebonyolításához szükséges eszközöket. 

- Elkészíti a fejlesztő foglalkozások tematikus programját szakmai- és időtervvel. 

- Javaslatot tesz a szakirodalom, fejlesztő eszközök állományának korszerűsítésére, 

gyarapítására. 

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulási nehézségek diagnosztizálására irányuló 

vizsgálatok lebonyolításának szakszerűségét, szakmai javaslatot tesz a pedagógiai 

diagnosztikai területének fejlesztésére. 

- Javaslataival közreműködik a szakszolgálat éves munkatervének elkészítésében. 
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Szervezés 

- A vizsgálatokat, fejlesztő foglalkozásokat és egyéb pedagógiai feladatokat az 

intézményvezetővel történt egyeztetés alapján önállóan végzi. 

- Gondoskodik a foglalkozások – egyéni és csoportos fejlesztés – folyamatosságának 

biztosításáról. 

Végrehajtás 

- A vizsgálatok eredményeit, tapasztalatait és szakmai javaslatait – a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően szakvéleményben rögzíti. 

- Egyéni és csoportos foglalkozásokat tart a részképesség – gyengeséggel, tanulási 

nehézségekkel küzdő óvódás korúak számára (általános képesség fejlesztés, figyelem és 

emlékezet fejlesztés). 

- Egyéni és csoportos fejlesztési tervet készít és a fejlesztésekről naplót vezet. 

- Tanácsadással segíti a gyermek rehabilitációjában közreműködő szülőket, pedagógusokat 

és más szakembereket. 

- Vizsgálati eredményeiről, tapasztalatairól, szakmai javaslatairól tájékoztatást nyújt a 

szülőknek, a nevelési – oktatási intézmények vezetőinek, pedagógusainak és más érintett 

partnernek (pl. jegyző, gyermekjóléti szolgálat, háziorvos, védőnő). 

- A szakmai kompetenciáját meghaladó esetekről az intézményvezetőt tájékoztatja, 

kezdeményezi a gyermek illetékes szolgálathoz, partnerintézményhez történő 

átirányítását. 

- Munkaköri feladatainak teljesítéséről a munkamegbeszéléseken tájékoztatja az 

intézményvezetőt. 

- Megbízás alapján részt vesz az aktuális szakmai feladatra (pályázatkészítés) szervezendő 

team munkájában. 

- A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő 3. és 5. 

életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, 

és ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, 

orvosi vizsgálatának kezdeményezését. 

- Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján a 

gyermek további logopédiai ellátását meg kell szervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés 

eredményei alapján ez szükséges. 

- A vizsgálati vélemény tartalmát a 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet szabályozza. 

- A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből álló csoportos 

foglalkozás keretében szervezhető meg. 

- A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, időtartamát – mely legfeljebb 

negyvenöt perc lehet – a gyermek életkorától és problémájától függően a logopédus 

határozza meg. 

- Home-office munkavégzés az intézményvezető utasítása alapján, az aktuális jogszabályi 

előírásoknak megfelelően. 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

A munkaköri leírást átvettem, tartalmát megismertem. Tudomásul veszem, hogy a munkaköri 

leírásban előírtak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. A 

munkahelyemen tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak 

megfelelően kezelem. 
 

Cserkeszőlő, 2022…….. 

 

 

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

 ................... A munkakört betöltő aláírása 

 

  

Cserkeszőlő, 2022……… 

 

 

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

 ...................................... Intézményvezető 
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Dajka munkaköri leírása 

 
Munkavállaló neve: 

 Oktatási azonosító: 

 Születési hely, idő: 

 Anyja neve: 

 Lakcíme: 

  Munkakör megnevezése: Dajka 

Munkáltató megnevezése: PS ÁMK Cserkeszőlő 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető 

Munkavégzés helye: PS ÁMK Napköziotthonos Óvoda 

5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1. 

Munkaidő: Heti 40 óra 

Helyettesítés: Az óvodavezető intézkedése szerint 

 

Napi feladatok: 
 Az óvodapedagógus mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen részt vesz a 

gyermekcsoport életében. 

 Azonos nevelési stílusban segíti a szokások kialakítását, beszélget a gyerekekkel. 

 Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemet használ a gyermekekkel. 

 Az óvodai foglalkozási eszközöket elkészíti, ill. elrakja. 

 A gyermekek testi épségének magóvására mindig ügyel. 

 Egyedül is vigyáz a gyermekekre, ha óvodapedagógus nincs jelen, a gyermekek testi 

épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. 

 Szükség szerint segít a gyermekek felügyeletében. 
o séta, kirándulás, tornaszoba, udvar 

 Délben leadja a konyhára a következő napi étkezők létszámát. 
 A csoportszoba, gyermekmosdó, előszoba takarítását napközben szükség szerint, 

ebéd után mindig elvégzi. 
 Az épület takarítása feladata üzemelés után 

o porszívózás, seprés, portörlés, feltörlés 

 A zsúrkocsira felkészített ételt beszállítja a konyháról. 

 Az étkezéshez a feltételeket megteremti, a csoport elvárásainak megfelelően. 

 Segítséget nyújt a gyermekek étkeztetésében. 

o tálalás, ételkiosztás 

 A gyermekek délutáni pihenéséhez a feltételeket megteremti. 

 Behordja a fektetőket, megágyaz ebéd előtt. 

 Közreműködik a lefektetés során, segít az óvodapedagógusnak. 

 A délutáni pihenés után elvégzi a teremrendezést. 
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 Segítséget nyújt a gyermekeknek a gondozási feladatok ellátásában. 

o fésülködés, mosdózás, WC használat 

 Szükség esetén átöltözteti a gyermeket. 

 Napközben is gondoskodik a csoportszoba rendezettségéről, esztétikájáról. 

o eligazítja a játékokat, könyveket, elrendezi a termet, ha ez nem történt meg 

 Folyamatosan ápolja az épület virágait. 

 Tisztán tartja az óvoda környékét. (járda, épület bejáratai) 

 Törekszik az óvoda berendezései, épülete és környezete rendezettségére. 

 Kíséri a buszos gyermekeket. 

 Az egészségügyi előírásokat maradéktalanul betartja. 

 A munkavégzésének megfelelően váltja napközben köpenyét. (védő-, ill. 

munkaruhára) 

 
Heti feladatai: 

 Egyezményes napon nagytakarítást végez a csoportszobában. 
o fertőtlenítő tisztítást végez a bútorokon, ajtókon, radiátort takarít, szőnyeget 

tisztít stb.) 
 A mosdóban teljes takarítást végez. 

o csempe, polcok tisztítása 

 Fertőtleníti a fogmosó poharakat, fésűket. 

 A csoport textíliáit megjavítja. 

 A szalvétát kettévágja, összehajtogatja és a tároló helyre elkészíti. 

 Hetente kétszer, (szükség esetén többször is) lecseréli a törölközőket, a mosást 

elvégzi. 

 A gyermekek ágyneműit hetente elkészíti a szülőknek. Hétfőn délelőtt a visszahozott 

ágyneműket elpakolja. 
 Az udvari virágokat, kisházat, játékokat, raktárt rendben tartja. 

Időszakos feladatai: 
 Negyedévente, ünnepek előtt általános nagytakarítást végez. 

o ablakot, szőnyeget, radiátorcsöveket takarítja, kimossa a függönyöket, 

csoporttextíliákat 

 Fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítést végez. 

 Napközben a megbetegedő gyermekre felügyel, amíg a szülő érte nem jön. 

 Kitakarítja az akváriumot. 

 Nyáron elvégzi az óvoda éves nagytakarítását. 

Különleges felelőssége: 
 
Vagyoni érdekeltséggel kapcsolatosan: 

 A rábízott gépeket, eszközöket, szerszámokat rendeltetésszerűen és a munkavédelmi 

előírásoknak megfelelően használja, állagmegóvásukról gondoskodik, felel értük. 

 Esetleges meghibásodásukat közvetlen felettesének azonnal jelzi. 

  Az épület biztonsága érdekében záráskor ellenőrzi a nyílászárókat, világítást, 

vízcsapokat. 

 Az óvoda kulcsáért teljes felelősséggel tartozik. 

 Az óvoda textíliáival, általa használt eszközeivel leltár szerint elszámol. 

 A tűz- munka-és vagyonvédelmi előírásokat mindenkor betartja. 
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Tervezés: 

 Számon tartja a raktárból kivételezett tisztítószer mennyiségét. 

  Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a 

költségvetés tervezésénél javaslatot tehet. 

Bizalmas információk kezelése: 
 

 A gyerekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről 

felvilágosítást nem adhat. 

 

Ellenőrzés: 

 

 Naponta ellenőrzi a tisztálkodó szerek meglétét. 

 Folyamatosan ellenőrzi a gyermekek rendezettségét, ápoltságát. 

Kapcsolatok: 
 

 Napi kapcsolatban áll a konyhai dolgozókkal. 
 A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben készséges, udvarias 
magatartást tanúsít. 
 

 
Cserkeszőlő,  
 
          
 

         intézményvezető 
 
 

Záradék: 
 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, annak egy példányát 

átvettem. Tudomásul veszem, hogy a jelen munkaköri leírásban foglaltak megszegése esetén 

kártérítési felelősséggel tartozom. 

  

 

Cserkeszőlő, 

 

            

         dajka 
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Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása 
 

Munkavállaló neve: 

 Oktatási azonosító: 

 Születési hely, idő: 

 Anyja neve: 

 Lakcíme: 

  Munkakör megnevezése: Pedagógiai asszisztens 

Munkáltató megnevezése: PS ÁMK Cserkeszőlő 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető 

Munkavégzés helye: PS ÁMK Napköziotthonos Óvoda 

5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1. 

Munkaidő: Heti 40 óra 

Helyettesítés: Az óvodavezető intézkedése szerint 

 

Munkájának ellenőrzését az intézményvezető végzi a munkatervben meghatározottak szerint. 

Nevelési év során alkalmazotti értekezleten vesz részt.  

Munkaideje kezdetére már munkaruhába öltözve álljon készen. 

 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

A 417/2020 (VIII.30) Kormányrendelet 18. §-a alapján 

 „(5) Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő 

vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek 

felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is 

elláthatja.” 

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

gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, 

fejlődésük optimális segítéséről az óvodapedagógusok irányítása szerint: 

- a gyermekek felügyeletének biztosítása 

- a busszal érkező gyermekek kísérete, buszon a felügyelete 

- a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában 

- a lassabban haladó egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében 

- a másság elfogadtatásában (személyes példaadás) 

- a gyermekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek elkerülésének 

kivédésében 

- a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes biztosításában 

- az ünnepségek, hagyományok megszervezésében, lebonyolításában 

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

felelősségteljesen segíti. 
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Feladatkör részletesen 

Az óvodapedagógus irányítása alapján segíti a csoportban folyó nevelőmunkát: 

- köteles gondoskodni a gyerekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 

foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális megsegítéséről 

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

átrendezésében, a gyerekek eszközeinek előkészítésében, szükség szerint a gyermekeknek 

egyéni segítséget nyújt 

- segíti a gyermekek befogadásának zökkenőmentessé tételét 

- aktívan részt vesz a gyermekek gondozási teendőinek ellátásában, így, az étkeztetésnél, az 

öltözködésnél, a tisztálkodásban, a levegőztetés előkészítésében, és lebonyolításában.  

- sétánál, óvodán kívül, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai közlekedését, a 

programokon való kulturált részvételt 

- a délután folyamán- a pedagógus útmutatása szerint- segít a szervezett tevékenységek 

előkészítésében, levezetésében. Esetenkét megszervezi, és önállóan levezeti a játékot. 

- csendes pihenő alatt, és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karbantartja 

- segít a gyermekek hazabocsájtásánál 

- óvónői útmutatás alapján egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez 

- a megtanult fejlesztési gyakorlatokat a pedagógus útmutatása szerint a gyerekekkel 

gyakorolja 

- kisebb baleset során elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott 

pedagógust vagy vezetőt 

- ismeri az intézmény alapdokumentumait 

Általános magatartási követelmények 

- A gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad. 

- Munkatársaival együttműködik. 

- A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő és az adott helyzetnek 

elvárható magatartást tanúsít: 

A jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően, 

A munkavállaló érdekeit a méltányosság mérlegelése alapján figyelembe véve, 

Munkaidején kívül sem tanúsítva olyan magatartást, amely alkalmas munkaáltatója jó 

hírnevének, jogos gazdasági érdekének, vagy a munkaviszony céljának 

veszélyeztetésére, 

Véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit 

súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja, 

Köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. 

 

 

Az alkalmazás feltétele, módja 

- Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi 

légkörnek. 

- Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, 

törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. 

- A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a pedagógushoz 

irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.  
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Felelősségre vonható  

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért. 

- A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

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

jogainak megsértéséért. 

- A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásáért. 

- A vagyontárgyak, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért. 

Ellenőrzésre jogosultak 

- Az intézményvezető 

- Óvodapedagógusok 

Kapcsolatok 

- Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal, és 

óvodavezetéssel. Kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik.  

Munkakörülmények 

- Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok 

betartásával, a mindenkori hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ, alapján végzi.  

Technikai döntések 

- Betartja a tűz- és balesetvédelmi előírásokat, takarékosan használja a rábízott anyagokat. 

Jogkör, hatáskör 

Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának és jogszabályok által, valamint az óvoda SZMSZ-

ében biztosított jogokat. 

 

Járandóság 

- Bérbesorolás szerinti fizetés. 

- Törvényi szabályozás szerint. 

 

 

Ezen munkaköri leírás ………………………………….. lép életbe. 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.  

 

 

 

Cserkeszőlő,  

 

 

 

Intézményvezető 
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NYILATKOZAT 

 

A munkaköri leírást magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

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

rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

Cserkeszőlő,  

 

 

Pedagógiai asszisztens 
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Takarító munkaköri leírása 
 

 

Munkavállaló neve: 

 Születési hely, idő: 

 Anyja neve: 

 Lakcíme: 

  Munkakör megnevezése: Takarító 

Munkáltató megnevezése: PS ÁMK Cserkeszőlő 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető 

Munkavégzés helye: PS ÁMK Napköziotthonos Óvoda 

5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1. 

Munkaidő: Heti 40 óra 

Helyettesítés: Az óvodavezető intézkedése szerint 

 

Cél - Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése  

- Az óvodának, ill. az ÁMK más intézményeinek rendjének, 

tisztaságának fenntartása. 

- A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a 

gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében 

segítse a dajkák munkáját  
 

Munkavégzés helye  
PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda 

PS ÁMK Cserkeszőlő Könyvtár-és Közművelődés 

Ifjúsági Klub 

Iskolai Ebédlő  
 

Munkaidő beosztása napi 8 óra 

Délelőtt: 5.40-7 óra: Ifjúsági Klub takarítása 

               7.00-8.00 óra: Iskolai ebédlő takarítása 

               8.00-9.00 óra: Közkonyha takarítása 

               9.00-10.00 óra: Óvodai feladatok ellátása, mosogatás 

stb.a lent feltüntettek alapján. 

               10.00-11.30 óra: Könyvtár takarítása 

               11.30-11.40 óra: Óvodai feladatok ellátása. Tálalás. 

                11.40-12.00 óra: Munkaközi szünet 

                12.00-14.00 óra: Óvodai feladatok ellátása. Mosogatás. 
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- munkaidejét- feladatától függően – előzetes megbeszélés 

alapján, a munkaköri leírásban rögzített folyamatos és osztott 

időben is végezheti. Ha az intézmény érdeke úgy kívánja. 

- Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki. 

 

 

Követelmények 

 

Alapkövetelmény Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

Iskolai végzettség, 

szakképesítés 

Minimum 8 általános 

Elvárt ismeretek Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső 

szabályzatainak ismerete. 

Szükséges képességek Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.  

Személyes tulajdonságok Pontosság, megbízhatóság, kiegyensúlyozottság, türelem, higiéné, 

segítőkészség.  

 

 

Kötelességek 

 

Feladatkör részletesen: 
Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmények nevelési jellegét, ennek megfelelően 

teremt kapcsolatot a gyermekekkel, szülőkkel. 

 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat a munkaköri 

leírásában meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva ellássa: 

 Tevékenységét jó munkaszervezéssel, észszerűen végzi. 

 A naponta keletkező szemetet a tárolóba helyezi. 

 A bútorokat naponta portalanítja, az asztalokat fertőtleníti. 

 A helyiségekben naponta a takarítás ideje alatt szellőztetést végez. 

 A folyosókat, valamint a mellékhelyiségeket (gyermekmosdó, öltöző, felnőtt mosdó 

öltöző, irodák, nevelői szoba stb.) naponta tisztítószeres, fertőtlenítős bő vízzel 

felmossa, naponta egyszer az óvónői és a logopédiai szobát is portalanítja, takarítja. 

 Gondoskodik a felnőtt mosdók eszközeinek tisztán tartásáról, előkészíti a higiéniai 

eszközöket. 

 Ápolja, locsolja az udvar növényzetét. 

 Tisztán tartja az óvoda előtt a járdát. 

 Rendben tartja, takarítja az óvodaudvart. 

 

Alkalmanként jelentkező feladatok: 

 Köteles jelezni, ha a munkaterületén karbantartást igénylő állapotot észlel, vagy a 

takarítási feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek, tisztítószerek mennyiségi 

szükségletét látja. 

 

Jogkör, hatáskör 
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által, valamint az óvoda 

SZMSZ-ében biztosított jogokat. 

 

 

Beszámolási kötelezettsége 
Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az intézményvezetőnek. 
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Munkaköri kapcsolatok 
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.  

 

Felelősségi kör 
Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi.  A foglalkozás gyakorlása 

során előforduló feladatokat a takarító részben önálló munkával, részben az intézményvezető 

iránymutatása alapján végzi. 

Munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. 

 

Személyekért: 
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az 

óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az 

egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges testi és 

mentálhigiénés környezetének kialakításában. 

A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő 

pedagógushoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező. 

 

Vagyon: 
Felelős az egyes intézményrészek gondos nyitásáért, zárásáért az általa használt takarítóeszközök 

rendeltetésszerű használatáért.  

 

Technikai döntések: 
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott 

anyagokkal. Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek 

szerint. 

 

Bizalmas információk: 
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő 

információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői 

/ csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső 

életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni. 

 

Ellenőrzés foka 
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, HÁZIREND stb./ által 

megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi 

határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is 

betartatja. Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti a vezetőt. 

 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:  

 

 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 

 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 

 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, hivatali titok, a munkatársak és 

a gyermekek jogainak megsértéséért; 

 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;  

 a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért, 

különös figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek illetéktelenek számára ne 

legyenek hozzáférhetőek; 

 munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért; 

 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.  
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Felelős az intézmény jó hírének megőrzéséért. 

 

 Ellenőrzési tevékenység 

 

Ellenőrzése 

 

Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint. 

Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez. 

Ellenőrzését maga is kérheti. 

Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a munkájával 

szemben felmerült ok miatt kerülhet sor. 

Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

 

Ellenőrzésére jogosultak: 

 

 PS ÁMK intézmény-vezető 

 PS ÁMK intézményvezető helyettes 

 

ZÁRADÉK 

Ezen munkaköri leírás ……………………………………………… lép életbe. 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

 

Kelt: Cserkeszőlő,  

 

 

 …………………………………………........ 

 intézményvezető 

a munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

NYILATKOZAT 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

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

rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

Kelt: Cserkeszőlő,  

 

………….………………………………………. 

munkavállaló 
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3. számú 

Járványügyi intézkedések: 
 

A COVID-19 vírus miatt kialakult járványügyi helyzetben, az intézményvezető Home-office 

munkavégzést rendelhet el. 

Ebben az időszakban is szükséges, hogy a fenntartóval, az intézmény dolgozóival folyamatos 

legyen a kapcsolat. 

Online csoportokat kell létrehozni, illetve a már meglévő csoportokat működtetni. 

A társ-intézményekkel is fontos a folyamatos kommunikáció, új információk átadása, felmerülő 

kérdések megbeszélése. Az intézményvezető-helyettessel, óvodavezető helyettessel folyamatos 

kapcsolattartás szükséges. Ez történhet telefonon, emailen keresztül. Ennek zökkenőmentes 

működtetése érdekében aktualizálni kell ezeket. 

Szintén szükséges a szülői telefonszámok, email címek egyeztetése. 

Lényeges a meglévő online csoportok működtetése, annak érdekében, hogy az óvodapedagógusok 

tartalmas elfoglaltságokat, tevékenységeket ajánljanak a szülők részére. 

Home-office esetén is biztosítani kell az óvodai ügyelet azon gyermekek részére, akiknek szülei 

közvetlenül részt vesznek a védekezésben. 

A dolgozók munka beosztását úgy kell megszervezni, hogy egyenlő arányban biztosítsanak 

ügyelete, illetve dolgozzanak home-office, az egyenlő teherviselés megvalósulása érdekében. 

A technikai dolgozók a home-office idején elvégzik az óvoda teljes fertőtlenítését, a higiéniai 

szabályok maximális betartása mellett. Nagyon fontos a kézfertőtlenítés és a maszk használata. 

Amennyiben ügyeletet is tart az óvoda, abban az esetben óvodapedagógus fogadja a gyermekeket 

a bejárati ajtóban, és ott is adja ki. A szülők az épületbe ne jöjjenek be, ezzel is csökkentve a 

fertőzés kockázatát. 

a home-office munkavégzésre minden esetben az aktuális kormány rendelkezések, szabályozások, 

javaslatok figyelembevételével történik. 
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Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos 

Óvodában.  

 

Kedves Szülők! 

 

A Házirend készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az Önök elvárásait, jogait és 

kötelezettségeit, valamint a gyermekeink mindenekfelett álló érdekeit vettük 

figyelembe. 

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott Házirendet figyelmesen olvassák 

végig, és a gyermekek, valamint az eredményes együttműködés érdekében 

törekedjenek a benne foglaltak betartására! 

Intézményünk a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig a családi 

nevelés kiegészítőjeként a köznevelési rendszer szakmailag önálló 

intézményegysége. 

Házirendünkben a megfogalmazott szabályok az óvodába történő jogszerű 

belépéstől az intézmény elhagyásáig terjedő időre, -valamint-évente, a szülőkkel 

történő megállapodás szerint-a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén 

kívül szervezett programok ideje alatt érvényesek. 

Intézményünk nevelőintézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség 

kibontakoztatására, nevelésére és fejlesztésére törekszik. A gyermekek 

fejlesztését tudatosan tervezett és szervezett nevelési helyzetek megteremtésével 

tesszük lehetővé, segítjük elő. 

Nevelési alapelveink között meghatározó: a gyermeki jogok és a személyiség 

tisztelete, elfogadása, szeretete, megbecsülése, mely a gyermekek egyéni 

képességeinek kibontakoztatását jelenti. 

Nevelőmunkánk a mindenkor érvényben lévő törvényi előírások-, az Óvodai 

nevelés országos alapprogramja-, a Pedagógiai program-, a Szervezeti és 

működési szabályzat szerint folyik. 

 

Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek 

nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és 

tiszteletre épülne, melyben valódi partnerek lehetnénk. Ahhoz, hogy ez az 

együttműködés eredményes és jó legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe 

ajánljuk az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat. Bízunk 

benne, hogy segít az eligazodásban, a megértésben, és a szülői jogok és 

kötelességek megismerésében.  

Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket! 
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Jogszabályi háttér 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény és módosításai 

- A Közoktatásról szóló többször módosított1993. évi LXXXIX. törvény 

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

rendelkezései (Gyvt.) 

- A nevelés-oktatási intézmények működéséről szóló 11/144. (VI.8.) MKM rendelet 

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

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 

- 2014.évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 

módosításáról 

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló-többször módosított 

7/2000.(V.24.) 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 
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1. Általános tudnivalók: 

 

Az óvoda neve:     PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda  

Címe:      5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1. 

Telefon:      56/568-456 

E-mail cím:      ovoda@cserkeszolo.hu 

Az óvoda fenntartója:    Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465 Cserkeszőlő Köztársaság tér 1. 

Óvodai csoportok száma:    3 

Férőhelyek száma:     75 fő 

Az óvoda vezetője:     Tóth Krisztina                      tel: 30-259-31-51 

Fogadóórája:      Hétfőnként 9.30-10.30 

Gyermekvédelmi felelőse:    Tóth Krisztina 

Óvoda orvosa:     Dr. Döncző Margit   tel: 30-382-06-87 

Óvoda fogorvosa:     Dr Kun Györgyi  tel: 70-515-95-93 

Óvoda védőnője:                          Komlós Orsolya tel: 70-431-36-7 

Óvoda logopédusa, gyógypedagógusa helyben: Szaszkóné Gala Katalin 

Óvoda gyógypedagógusa megbízási szerződéssel: Thuriné Bénik Róza 

Gyermekjóléti és Családsegítő  

Szolgáltatás Társulása:    Miháczi Katalin Cserkeszőlő Köztársaság tér 1. 

 

 

Pedagógiai Szakszolgálat  Jász-Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézménye 

Tiszaföldvár, Malom út 1.    tel: 56-472-404 

Óvoda kulcsaiért felelős:    Óvodavezető, Dajkák.  
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2. A Házirend 

2.1.Célja 
A gyermeki jogok és kötelességek, azok megismertetési módjának, a gyakorlás 

helyének, idejének és az ehhez nyújtott segítségnek a bemutatása. 
 

2.2. Feladata  
Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek 

óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. 

Kiskorúak esetében a szülő joga a joggyakorlás megvalósulásának ellenőrzése, 

illetve bizonyos esetekben a joggyakorlás is. 

 

2.3. Hatálya  
személyi háttér: az óvoda minden dolgozójára 

területi háttér: 

 Az óvoda területére. 

 Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó 

- óvodán kívüli programokra. 

 Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira. 

Időbeni hatály: az elfogadástól visszavonásig érvényes 

A házirendben megfogalmazott szabályok az óvodába történő jogszerű belépéstől 

az intézmény elhagyásáig terjedő időre, illetve nevelési időn túl vagy az 

intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt érvényesek. 

Kiterjed valamennyi gyermekre, szüleikre, az óvoda pedagógus és nem 

pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozójára, az óvoda területén 

tartózkodó személyekre. 

 

2.4. Megismertetése 
A Házirend az előszobákban kerül kifüggesztésre. A nevelési év elején 

felelevenítjük a benne foglaltakat, ezt a szülő aláírásával igazolja. 

 

2.5. Az intézményi nevelőmunka célja 
- Az egészséges életmód, rekreáció (életmódkultúra) alapozása 

- Mozgásos tevékenységek megismertetése, megszerettetése 

- Pozitív személyiségjegyek alakítása, szokás és normarendszer megalapozása-

érzelmi-, erkölcsi nevelés hatékonyságának növelése 

- A környezeti-és művészeti értékek, szépségek felfedeztetése, ápolása, 

környezetvédelmi-és megóvási szokások kialakítása 
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- A kiemelt figyelmet igénylő-sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási 

magatartás zavaros gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának, 

együttműködési képességének fejlesztése, -integrált nevelése 

- A különbözőség tolerálása, elfogadása-inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése 

- Az óvoda-iskola közötti átmenet könnyítése. 

 

Munkánkat a családdal összhangban a szülők segítségével végezzük. 

Az eredményesebb munkavégzés érdekében nyílt napokat és közös 

rendezvényeket szervezünk a szülőkkel. 

 

3. Intézményi hagyományok, ünnepek, rendezvények 

 

Mikulás várás interaktív 

gyermekműsorral 

december 

Adventi vásár és játszóház 

 

december 

Farsang 

 

február utolsó hete csoportonként 

délután 

Kistérségi sportnap 

 

március 

Kistérségi versmondó délután 

 

március 

Kistérségi Föld napi program 

 

április 

 

Térségi tánc találkozó 

 

április 

 

Nyílt napok -a csoportok bemutatkozó 

napjai 

április utolsó hete 

 

Szelektív hulladékgyűjtő nap 

 

április 

„Frutti- a mi gyermeknapunk!” 

(ÁMK-val, családokkal együtt 

rendezett gyermek-ill. egészségnap) 

 

április 

Vízhez szoktatás bonyolítása az 5-7 

évesek körében a helyi Pedagógiai 

Programnak megfelelően 

 

október, április-május 

Óvodai beiratkozás bonyolítása 

 

május első hete 

Anyák napi megemlékezés 

 

május első hete 
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Csoport kirándulások 

 

május 

Évzáró, ballagás 

 

május utolsó hete 

 

Szülői értekezletek: 

- Nevelési év nyitó: szeptember első hete 

- Félévi: iskolába induló gyermekek szüleinek, illetve csoportonként a II. 

félév programjainak megbeszélése: január 

Csoportonként élményszerző kirándulással vagy egyéb tevékenységekkel 

emlékezünk meg a környezet jeles napjairól és nemzeti ünnepeinkről. 

(Programjainkat a COVID vírussal kapcsolatos, folyamatos információ 

változások befolyásolhatják!) 

 

Állatok Világnapja október 04. 

Víz Világnapja március 22. 

Föld napja április 22. 

Madarak és fák napja május 10. 

Nemzeti összetartozás napja június 04. 

Környezetvédelmi világnap június 05. 

 

Nemzeti ünnepeken kérjük, az ünnepi viseletet, fehér felső, és sötét alj. 

 

4. Az intézmény működési rendje 

4.1. Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése, megszüntetése 

4.1.1. Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése  
- Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az 

iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 

harmadik életévét a felvételtől 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 gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 

betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 

foglalkozáson köteles részt venni.  

- Intézményünkbe az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. 

- Az óvodai beiratkozás a törvény előírásainak megfelelően a fenntartó által 

meghatározott időpontban (ápr. 20. és máj.20. között) valósul meg 

- a szülő -tárgyév április 15- napjáig benyújtott-kérelme alapján a gyermek jogos 

érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a 
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gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a 

továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson 

való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

Különös méltánylást érdemlő esetben újabb kérelem alapján annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek ötödik életévét betölti. A tartós 

gyógykezelés alatt álló gyermek esetén a kérelem április 15. napja után is 

benyújtható.  

 

4.1.2. A kötelező felvételt biztosító óvoda 

Hatályon kívül helyezésre került az Nkt.49 § (2) bekezdése, mely kimondta, hogy 

a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek 

körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik, mert ez ellentétes azzal a szabállyal, 

mely szerint az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki 

életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (Nkt.49. § (3) bek.) 

 

4.1.3. Felmentés 

Módosultak az óvodával kapcsolatos előírások a Köznevelési tv.8.§ (1)-(3) 

bekezdésében. Az óvoda feladatával kapcsolatban bekerült az (1) bekezdésbe, 

hogy „az óvoda a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az 

iskolai nevelés-oktatásra készíti fel.” Óvodába járni addig az évig kötelező, 

amelynek augusztus 31. napján a gyermek hatodik életévét betölti, hiszen ettől az 

évtől válik tankötelessé. 

A 8.§ (2) bekezdésében módosultak az óvodai ellátás kötelező igénybevételével 

kapcsolatos szabályok. Az eddigiekben a jegyző (egyházi és magán fenntartású 

intézmények esetében a fenntartó) a szülő kérelmére, az óvodavezető, valamint a 

védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva, annak az évnek 

az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek betölti az ötödik életévét betöltötte, 

felmentést adhatott a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha ezt a 

gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete 

indokolta. A szabályok annyiban módosultak, hogy már nem a gyermek ötödik, 

hanem a negyedik életévének betöltéséig mentesíthető az óvodába járás alól. 

2020. január 01-től a kérelmet már nem a jegyző számára kell benyújtani, s a 

benyújtás határnapját is kijelölték. A szülő tárgyév május 25. napjáig benyújtott 

kérelme alapján, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti, a Kormány 

rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozásokon való részvétel 

alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

 

4.1.4. A beíratáshoz szükséges okmányok 

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított 

személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

- a szülő (törvényes képviselő, gyám) személyazonosítására alkalmas a 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 
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- Nem magyar állampolgárságúkiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia 

szükséges, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon 

- Sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs 

bizottság javaslata 

- a gyermek TAJ kártyája 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

- külön élő szülők esetében a gyermek elhelyezését igazoló dokumentum 

- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok 

- érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló jegyzői 

határozat 

- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló 

dokumentumok 

 

4.1.5. A felvétel elbírálása 

- az intézmény vezetője a beiratkozást követően 30 napon belül írásban 

értesíti a szülőt a felvételről, illetve elutasításról 

- jogorvoslattal a szülő a határozat kézhezvétele után 15 napon belül élhet a 

jegyzőnek címzett, de az intézményvezetőnek átadott fellebbezéssel, 

melyről a jegyző dönt 

- az óvodai felvétel és jelentkezés kötelező szabályai szerint felvettnek 

tekinthető az a gyermek, aki konkrét időpont megjelöléssel írásbeli 

jogosultságot kapott az óvodai elhelyezésre.  

- az óvodába járás egyik feltétele, a szülő nyilatkozata, hogy a gyermek 

egészséges, amely a gyermek egészségügyi alkalmasságát igazolja. 

- a felvételt nyert gyermeket köteles a szülő rendszeresen óvodába járatni 

 

4.1.6. Gyermek átvétele más intézményből 

-az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az 

átjelentkezéshez szükséges nyomtatványt az intézményvezetők töltik ki és küldik 

meg egymásnak. Először az átvevő óvoda vezetője értesíti döntéséről az előző 

óvoda vezetőjét. 

- a felvételt nyert gyermeket a szülő köteles legalább napi négy órában 

rendszeresen óvodába járatni. 

 

4.1.7. Az óvodai elhelyezés megszűnése 

2011.évi CXC. törvény 45§ és a 20/2012. (VIII.) Emmi rendelet 50.§ alapján az 

óvodai elhelyezés megszűnik: 

- ha a szülő kérelmére gyermeket a másik óvoda átvette (a befogadást írásban 

igazolta) az átvétel napján 

- ha a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelme alapján engedélyt adott az 

óvodából történő távolmaradásra  

- ha a gyermeket felvették az iskolába (a nevelési év utolsó napján) 
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- ha a 7 életévét betölti, (kivéve abban az esetben, ha a gyermek SNI és Szakértői 

Bizottság javaslatára további egy évig óvodai nevelésben részesül) 

- az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles 

kort 

Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatait a jogviszony 

megszűnésével egyidejűleg az óvodai nyilvántartásból törölni kell. 

 

4.2. A nevelési év rendje  
- Nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-ig tart  

- Nyári zárva tartás rendje: a fenntartó által meghatározott időpontban. A 

nyári zárva tartás idejéről minden év február 15-ig értesítjük a szülőket. 

- Nevelés nélküli napok: 5 alkalom/év, konkrét időpontjáról 7 nappal előbb 

tájékoztatjuk a szülőket 

- Az óvodában őszi, téli, tavaszi szünet nincs. A nevelési év rendjében 

meghatározott szünetekről tájékoztatjuk a szülőket, felmérjük az óvodai 

elhelyezés iránti igényüket, az esetleges csoportszervezésekről, ügyeleti 

rendről tájékoztatást adunk. 

A nevelés nélküli napok felhasználásának elvei:  

- Nevelési értekezletek, szakmai és egyéb szervezeti továbbképzések, 

hospitálások megtartása. Az ellátást igénylő gyermekek nevelését ez idő 

alatt a vezető által kijelölt óvodapedagógus látja el.  

Amennyiben az óvoda csoportszobáiban a műszaki, működési feltételek tartós 

hiánya miatt a hőmérséklet legalább két egymást követő nevelési napon nem éri 

el a húsz Celsius-fokot, az óvodavezető a fenntartó értesítése mellett rendkívüli 

szünetet rendel el és a rendkívüli szünet elrendeléséről tájékoztatja a szülőket.  

 

5.Az óvoda nyitvatartási rendje: 

A szülői igények figyelembevételével történik a nyitvatartási idő kialakítása 

 

Gyermekeket 6.30-16.45-ig fogad az intézmény. Munkaszüneti, pihenő, illetve 

ünnepnapokon óvodai ellátást nem szervezünk. 

Minden reggel 6.30-7.00--ig, délután 15.45- 16.45- ig a kijelölt teremben 

összevontan, nyári időszakban az udvaron vannak a gyermekek. 

 

5.1. A gyermek érkezése, távozása, benntartózkodása 

5.1.1. A gyermek érkezése, távozása 

- a gyermekeket minden nap 8.15 percig javasolt behozni az óvodába 

- a gyermeket érkezéskor a kísérő személynek kötelessége személyesen átadni az 

óvodapedagógusnak, csak így tudunk érte felelősséget vállalni 

- szükség esetén kérjük az átvevő személy tájékoztatását a gyermek állapotáról, 

hangulatáról. 
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- kérjük, hogy az óvodapedagógussal reggel és haza menetelkor csak a 

legszükségesebb információkat közöljék, mert az óvodapedagógus nem hagyhatja 

hosszabb időre felügyelet nélkül a csoportot! Bővebb információ céljából, kérjük, 

hogy vegyék igénybe a fogadóórákat, illetve egyeztessenek időpontot az 

óvodapedagógussal. 

- a szülő köteles gyermeke elviteléről a nyitvatartási idő leteltéig gondoskodni. 

- az óvodából történő távozáskor, (főleg az udvaron) kérjük, jelezzék távozásukat 

az óvodapedagógusnak. 

- kérjük, ha a szülő megérkezett gyermekéért, törekedjen a mihamarabbi 

hazaindulásra. Amennyiben a szülő átvette a gyermeket, érte felelősséget nem 

vállalunk. 

- kérjük, hogy a gyermeket csak egy, maximum két fő kísérje 

- gyermeket egyedül nem engedünk haza. 

- kiskorú személynek (14-18 éves kor) csak a szülő írásbeli kérelmére engedjük, 

hogy elvigye az óvodást, s csak abban az esetben, ha a szülő vállalja a felelősséget 

az óvoda elhagyása után. 14 éven aluli gyermeknek nem adunk ki óvodást. 

- amennyiben a szülő nem jön gyermekéért a nyitvatartási idő végéig, akkor a 

harmadik alkalmat követően kötelesek vagyunk ezt jelezni a Családsegítő-és 

Gyermekjóléti Szolgálathoz. 

- jogerős gyermekelhelyezési döntésig mindkét szülői felügyeleti joggal 

rendelkező szülőnek joga van a gyermek elvitelére. Az óvoda nem 

kapcsolattartási és látogatási helyszín. 

- a gyermekekre vonatkozó adatokban történt változásokat kérjük, jelezzék az 

óvodapedagógusnak. 

- amennyiben nevelési időn túl-a szülő írásos igénye alapján-külsős pedagógus, 

edző, idegen-nyelv, tánc tanár, stb. foglalkozik a gyermekkel, a gyermeknek 

megszűnik az óvodai ellátása, a felelősség a külsős szakemberre hárul. (A szülő a 

külsős szakemberrel köt külön megállapodást gyermeke felügyeletére, ellátásra, 

az óvoda csak a helyet biztosítja. 

- az óvoda épületében -16 óra után szervezett-tevékenységekhez a külsős 

szakember feladata a gyermek átvétele az óvodapedagógustól (személyesen) ezt 

követően a szülő a megbízott szakembertől veheti át a gyermeket. 

 

5.1.2. A gyermek benntartózkodása 

- Kérünk minden szülőt, hogy a napközbeni telefonos elérhetőségüket 

mindig adják meg az óvodapedagógusnak, szükség esetén frissítsék, a 

család életével kapcsolatos egyéb jelentős változásokkal együtt (családi 

viszonyok) 

- a kisgyermek öltöztetése kényelmes, biztonságos ruházatban és cipőben, a 

napi várható időjárásnak megfelelően, rétegesen történjen 

- váltóruháról (alsónemű, felsőruházat) benti cipő, tornafelszerelés, a szülők 

gondoskodnak 
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-  a ruhaneműket célszerű jellel ellátni. Kérjük, hogy a gyermek 

magatartására negatívan ható, agresszióra utaló, vagy másokban félelmet 

keltő ruházatot kerüljék! 

- a gyermek holmiját az arra jellel kijelölt fogason tárolják. A jobb 

helykihasználás érdekében csak a legfontosabb ruhákat lehet tárolni az 

öltözőben 

 

6.A gyermek távolmaradásával kapcsolatos szabályok 

A a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 51 § (1)-(6) határozza meg a mulasztással kapcsolatos 

szabályokat. 

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.  

A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha:  

- a szülő előzetesen bejelentette az óvodapedagógusnak, hogy gyermekét nem 

viszi el az óvodába, ezt előzetesen írásban kell kérni az óvoda vezetőjétől. Az 

engedély megadható amennyiben a gyermek rendszeresen járt óvodába és 

távolmaradása nem jelent számára veszélyt. 

- a gyermek beteg volt, és ezt a tényt a szülő az orvosi igazolás óvodapedagógus 

részére való átadásával igazolja. Az igazolást a gyógyult gyermek közösségbe 

vitelének első napján kell átadni. Az igazolásnak tartalmazni kell a betegség miatt 

bekövetkezett távollét pontos időtartamát. 

- a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

óvodalátogatási kötelezettségének eleget tenni. Minden távolmaradást – a térítési 

díj jóváírása miatt is – előre be kell jelenteni a csoportos óvodapedagógusnak. (Az 

erről szóló igazolást legkésőbb az érintett napot követő harmadik munkanapon be 

kell mutatni az óvodapedagógusnak.) 

 

Betegség után a gyermek csak orvosi igazolással fogadható az óvodában.  

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  

Óvodaköteles gyermek estén, ha igazolatlanul 5 napnál többet mulaszt az 

intézményvezető értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a 

gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet 

készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a 

gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet 

megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, továbbá a gyermek érdekeit 

szolgáló feladatokat. 

A szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke 

óvodaköteles gyermek esetén 11 nap. 
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7. A napirend kialakításának általános szempontjai 

Az óvoda napirendjének szervezésekor figyelembe vesszük, hogy a gyermekek 

nagyobb közössége reggel 8órától, délután 16 óráig veszi igénybe az óvodai 

foglalkozásokat. Ennek ismeretében délelőtt szervezzük a tevékenységeket, 

mikrocsoportos tevékenységeket, sétákat, kirándulásokat és délután az egyéni 

fejlesztéseket. 

A tevékenységek (mozgás, külső világ tevékeny megismerése, verselés-mesélés, 

ének-zene, énekes játék, gyermektánc, matematikai jellegű tapasztalatok, 

rajzolás, festés, mintázás, kézimunka) tervezésénél figyelembe vesszük az 

aktuális ünnepeket, illetve évszaki jellemzőket. 

A délutáni pihenőt minden gyermeknek biztosítjuk, illetve ebben az időszakban 

végezzük az egyéni fejlesztéseket, tehetséggondozást. 

Kérjük a szülőket, hogy a napirend zavartalan szervezése érdekében reggel 8.15-

ig érjenek be az óvodába. 

Az esetlegesen ebéd után hazamenő gyermekekért 12.00-tól, 12.15-ig lehet jönni. 

 

8. Gyermekek étkeztetése:  

Tízórai: 8.15-től 9.00-ig folyamatosan 

Ebéd: 11.30--tól 12.15-ig  

Uzsonna: 14.45-tól 15.00-ig  

Célszerű a korán (6.30-7.00) érkező gyermeket otthon megreggeliztetni.  

- Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (tevékenységek), naponta 

általában 8.15-11.30-ig tartó időszakban zajlanak  

- Időjárástól függően (köd, -5 fok alatt, eső, viharos szél esetén nem) napi 

egy- két óra levegőzést biztosítunk a déli étkezést megelőzően. Kérjük a 

gyermekek időjárásnak megfelelő öltöztetését. 

 

9. A csoportok szervezési elve 

Csoportjainkba közel azonos életkorú gyermekek járnak, de igyekszünk 

figyelembe venni a gyermekek fejlettségét is. Próbáljuk figyelembe venni a 

csoportszoba méretét, a létszámhatárokat. Minimum létszám 13, maximum 

létszám 25 fő. A maximum létszám 20%-kal növelhető fenntartói engedély 

alapján. A csoportok létszámkülönbsége csoportokon belül maximum 2-5 fő 

eltérést mutathat. 

 

10. A gyermekek által behozható tárgyak 

2011. évi CXC. törvény 25 & (3) alapján: 

- otthoni tárgyakat, eszközöket, játékokat csak az óvodapedagógusokkal történt 

előzetes egyeztetés után hozhatnak a gyermekek az intézménybe.  
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- a behozott tárgyakért, játékokért az óvoda felelősséget nem vállal. 

- balesetveszélyes eszközöket kérjük, hogy az óvodába ne hozzanak! 

- értéktárgyak elvesztéséért felelősséget nem vállalunk! Kérjük, hogy ilyen 

tárgyakat az óvodába ne hozzanak! 

- a gyermekkerékpárokat az óvoda udvarán kijelölt helyen lezárva hagyják. 

 

11. Pedagógiai munka az óvodában 

-  Az óvodai életet, a tevékenységeket az intézmény oly módon szervezi, hogy 

eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével, ellátásával és gondozásával 

összefüggő feladatainak, figyelembe véve a szülők és a fenntartó elvárásait. 

- Az óvodai nevelőmunkát óvodapedagógusok és pedagógiai asszisztensek látják 

el. Az óvoda összes alkalmazottja a Pedagógiai Program, SZMSZ szerint végzi a 

munkáját. 

 

12. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái 

- Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kifejezések, és 

kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-megtisztelő 

feladatadás 

- Tárgyi jutalmazás nem alkalmazható, kivétel sportrendezvények, egyéb 

versenyek 

- - A gyermek teljesítményének értkelésekor mindig figyelembe vesszük az 

önmagához képest való teljesítését, erőfeszítését. Nem az elért teljesítmény, 

hanem a belé fektetett energiát ismerjük el, vigyázva arra, hogy 

önértékelésében senki ne sérüljön 

- A jutalmazás eszmei formája mindennapi életünkben naponta jelen levő 

nevelési módszer. 

- Többféle formája van, verbális és nonverbális egyaránt. Tekintetváltás, érintés, 

elismerő mosoly, simogatás, dicséret, buzdítás. 

 

13. A gyermek fejlődésének figyelemmel kísérése 

Fontos, hogy a dokumentumból kiderüljön, hogy kik a szociálisan hátrányos 

helyzetű gyermekek (ezt már az anamnézis lapon, a családlátogatás 

tapasztalatainak rögzítésénél jelezzük) és hogy kik a valamilyen területen 

integrációra szoruló gyermekek. 

 

Mérési-értékelési rendszerünk kidolgozásánál abból indultunk ki, hogy minden 

gyermek egyedi személyiség, aki sajátos adottságokkal, temperamentummal 

születik, saját tapasztalatokkal rendelkezik és ezek feldolgozási módja,” 

felhasználása” is egyedi a felhasználás, azaz, a fejlődés üteme is egyedi. Ezért a 

gyermekek személyiségét figyelembe vevő mérési, értékelési módszerünk nem 
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standardizál, hanem a gyermekek saját fejlődését követi nyomon, mellyel célunk 

az árnyalt megismerés, tervezés és fejlesztés. Összehasonlításokat önmagához 

viszonyítva, ill. csoport szinten fogalmazunk meg, ezek a megállapítások képezik 

alapját az egyéni fejlesztési tervek és a csoport számára meghatározott nevelési 

feladatok kitűzésének. 

 

13.1. A gyermekek értékelése 
- Az óvodapedagógusok végzik a megfigyelést és az eredmények rögzítését. 

Gyermekenként vezetett fejlődést nyomon követő dokumentumban rögzítik az 

eredményeket.  Évente két alkalommal a szülőket egyéni fogadóórákon 

tájékoztatják. Ez a dokumentum a gyermek személyi anyagát képezi. A szülő 

a tájékoztatást aláírásával igazolja. 

- Vizsgált területek: beilleszkedés a csoportközösségbe, testi képességek, 

szociális képességek, beszédfejlettség, egészséges életmód, rajzfejlettség, 

finom motorika, értelmi képességek, testi fejlődés, szociális fejlődés, testséma 

ismeretek, téri tájékozódó képesség, szem-kéz-láb mozgás összerendezettsége, 

írásmozgás koordináció. 

- Az értékelés fontos közösségalakító tényező. Az óvodában a pozitív értékelés 

az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás. Ezzel 

erősíthetők leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásai, és ezzel alakíthatók 

ki a pozitív motivációk.  

 

14. A beiskolázás szabályai, eljárásrendje 

14.1. Tankötelezettség:  
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 

betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a nevelési év első tanítási 

napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést az engedélyező szerv döntése 

alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A 

szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 18-ig nyújthatja be a felmentést 

engedélyező szerhez. (Oktatási Hivatal) Ha az eljárásban szakértőt kell 

meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki, és a függő hatályú 

döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. Ha a szakértői 

bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek 

további egy nevelési évig óvodai nevelésbe történő részvételét javasolja, a szülői 

kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő 

kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje 

tankötelezettségének teljesítését. 

 



19 
 

15. Fakultatív hit-és vallásoktatás idejének, helyének 

meghatározása 

Az igényről a szülők írásban nyilatkoznak. Amennyiben igény van rá, (minimum 

15 fő) intézményünk délután 16.00-16.45 óra között helyet biztosít az igénylők 

számára, külső hitoktató segítségével. 

 

16. A gyermekekre vonatkozó védő-óvó előírások, 

szabályok 

- a gyermekek egészsége, testi épségének védelme érdekében minden óvodai 

dolgozó kötelessége a tevékenységekkel együtt járó veszélyforrásokra, a tilos 

és elvárható magatartásformákra a figyelmet felhívni. 

- az óvodai nevelési év megkezdésekor, óvodai tevékenységek alkalmával: 

kirándulások, uszodai és egyéb tevékenységek előtt -felhívjuk a gyermekek 

figyelmét az eszközök helyes használatára, a biztonságos közlekedésre, a 

helyes viselkedésre. 

- az ismertetés a gyermekek életkorának megfelelő szinten történik. 

Az ismertetés tényét, tartalmát, időpontját az adott csoport csoportnaplójában 

dokumentáljuk. 

 

16.1. Az esetlegesen mégis bekövetkezett baleset esetén az óvónő 

teendőinek sorrendisége: 
- Elsősegélynyújtás, sérült ellátása 

- Orvoshoz szállítás, illetve mentő értesítése 

- Szülő értesítése 

- Vezető értesítése 

- Baleseti jegyzőkönyv felvétele, együttműködés a baleset körülményeinek 

kivizsgálásában 
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Veszélyforrás  Megelőzés  Helyes viselkedés 

Világító testek, konnektorok  Rendszeres felülvizsgálat  A gyermek ne nyúljon hozzá  

Elektromos berendezés  Rendszeres felülvizsgálat. A gyermek ne nyúljon hozzá  

Csúszós szőnyegek vagy 

sarkai  

Szőnyegek rögzítése, járási 

útvonalakon nem lehet 

szőnyeg, vagy sarka. 

A csoportszobában 

szaladgálni nem szabad 

Csúszós burkolat  Felmosás után nem 

tartózkodhat gyermek a 

helységben  

Ne menjen be a felmosott 

helységbe  

Hibás eszközök, apró tárgyak  Rendszeres felülvizsgálat, 

szükség esetén eltávolítás  

A gyermek is szóljon, ha 

ilyet tapasztal  

Éles vagy törékeny eszközök  Csak óvodapedagógusi 

felügyelet mellet használható  

Ülve felügyelet mellett 

használják  

Forró étel  Tálalás csak megfelelő hőmérsékleten történhet  

Tisztítószerek hatása  A gyermekek számára nem 

elérhetően, elzárva kell 

tárolni, felhasználásuk során 

a helységben gyermek nem 

tartózkodhat  

Takarítás közben a gyermek 

ne menjen a helységbe  

Fertőzés  Rendszeres fertőtlenítés  Csak a saját holmijukat 

használják  

Leeső, elmozduló tárgyak  Rendszeres felülvizsgálat, 

hatásos rögzítés  

Berendezési tárgyakra, 

bútorzatra felmászni nem 

lehet  

Nem megfelelő ruházat  Azokat a ruhadarabokat, 

eszközöket melyek 

elakadhatnak, sérülést 

(fulladást, bokaficamot, stb.) 

okozhatnak lecseréljük  

Kérjük a gyermekeket, ha 

ilyet tapasztalnak, jelezzék  

Balesetveszélyes tornaszerek  Rendszeres felülvizsgálat 

Csak az óvodapedagógus 

irányítása mellett 

használható  

Óvodapedagógusi felügyelet 

nélkül ne használja  

 

Egyedül maradt gyermek  

 

Felügyelet nélkül az óvoda 

helyiségeiben gyermek nem 

tartózkodhat  

 

Szóljon a gyermek, ha más 

helyiségbe kíván menni  

Elesés kőburkolaton  Felügyelet nélkül az óvoda 

helyiségeiben gyermek nem 

tartózkodhat  

Az előszobában nem lehet 

szaladgálni  

A gyermek felügyelet nélkül 

elhagyja az óvodát  

A kapu zárva tartása, 

karbantartása  

A gyermek felügyelet nélkül 

ne hagyja el az óvodát  

Udvaron eldobott hulladék, 

leesett ágak stb.  

Rendszeres felülvizsgálat 

(naponta), tisztántartás  

A gyermek ne nyúljon 

ezekhez a tárgyakhoz, 

jelezze, ha ilyesmit talál.  

Leesés magas tárgyakról  Óvodapedagógusi felügyelet, 

ütéscsillapító aljzat 

biztosítása  

Szabályok betartása  

Elcsúszás kaviccsal szórt 

betonon  

Beton rendszeres seprése  A kavicsot ne hordják szilárd 

burkolatra  

 

Utcai közlekedés  
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17. A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, 

rendje 

-az óvodába járó gyermekek egészségügyi gondozását a gyermekorvos és a 

védőnő látja el 

- a védőnő évente többször ellenőrzi a gyermekek tisztaságát. 

 

18. Az intézmény egészségvédelmi szabályai  

Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani! 

- Az óvodában megbetegedett, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől 

számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie! 

- Az óvodapedagógus addig is gondoskodik a gyermek elkülönítéséről ha 

szükséges orvosi ellátásról 

- Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát, teljes 

gyógyulásáig nem látogathatja! 

- Gyógyszert az óvodában nem adhatunk be (kivétel orvosi igazolás esetén) 

- Kérjük, hogy már beiratkozás, illetve óvodakezdés elején tájékoztassák az 

óvodapedagógust a gyermekük folyamatos gyógyszerszedést igénylő 

betegségéről, gyógyszerérzékenységről (asztma, cukorbetegség, allergia stb.) 

- Fertőző gyermekbetegség esetén (hasmenés, kötőhártya gyulladás, tetvesség) 

kérjük az óvodát azonnal értesíteni, hogy a további megbetegedések elkerülése 

érdekében fokozott figyelmet fordíthassunk a fertőtlenítésre. Ezt követően 

csak orvosi igazolással látogathatja a gyermek az óvodát! 

- Az óvoda konyháján csak egészégügyi könnyvel rendelkező konyhások 

tartózkodhatnak  

- A csoportszobába a szülők csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak 

(nyílt napok, ünnepélyek, szülői értekezlet) a megfelelő higiéniai szabályok 

betartása mellett. 

- A gyermekek egészsége érdekében az időjárástól függően -10 C fokig, naponta 

2-3 órát a szabadban töltünk, ezért kérjük, hogy ennek megfelelően öltöztessék 

gyermeküket, illetve biztosítsanak váltóruhát. 

- - Az óvoda egész területén és a bejárattól 5 méterre kérjük a dohányzás 

mellőzését! 

Megfelelő számú kísérő, 

páros sorok, életkornak 

megfelelő távolságok, 

útvonalak helyszínek 

biztosítása  

Tartsák be az 

óvodapedagógus által 

ismertetett szabályokat  

Tömegközlekedési eszközök 

használata  

Megfelelő számú kísérő, 

elegendő férőhely biztosítása  

Tartsák be az 

óvodapedagógus által 

ismertetett szabályokat  
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- A fejtetvesség megelőzése-megállapítása- érdekében fordítsanak fokozott 

gondot a haj tisztaságára! 

Fejtetvesség esetén tájékoztatjuk az érintett szülőt az elhárítás menetéről. 

A gyermek az óvodát mindaddig nem látogathatja, amíg a fertőzés minden 

tünete meg nem szűnt. Vitás esetekben a gyermek csak védőnői igazolással 

térhet vissza a közösségbe. 

 

19. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges 

teendők 

- Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek minősül minden olyan előre 

nem látható esemény, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, 

illetve az óvodába járó gyermekek és dolgozók biztonságát és egészségét, 

valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 

- Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

- természeti katasztrófa 

- tűz 

- robbanással történő fenyegetés. 

-  Ezekben az esetekben a lehető legrövidebb időn belül értesítjük az épületben 

lévő valamennyi személyt és megkezdjük a gyermekek mentését az óvodából a 

Tűzriadó terv mentési gyakorlata alapján. 

-  A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a 

kijelölt területen történő gyülekezéséért, valamint a várakozás alatti felügyeletért 

a gyermekek csoportvezető óvodapedagógusai a felelősek. 

 

20. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok 

- A gyermekeknek, szülői igény alapján napi háromszori étkezést tudunk 

biztosítani: 

-tízórai 

-ebéd 

-uzsonna 

- A gyermek étkezését csak akkor tudjuk biztosítani, ha előző nap 10 óra 00 

percig jelzik ilyen kérésüket. Az étkezés lemondása is 10 óra 00 percig 

lehetséges a következő napra. 

- Az étkezési térítési díjak befizetésének határidejét szíveskedjenek 

figyelemmel kísérni. 

- Egy hónapnál több hátralék esetén, ha a szülő többszöri írásbeli felszólítás után 

sem rendezi tartozását, nem tudjuk biztosítani a gyermek számára az étkezést.  

- Az étkezési díjak befizetése minden hónapban csekken történik. 

- Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő térítési díj visszafizetésére nem tarthat 

igényt. 
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21. Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos támogatások 

2015. szeptember 1-től ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak (szülői 

nyilatkozat alapján): 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, 

- a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek, 

- azok az egészséges gyermekek, akiknek családjában nevelkedő testvére-

függetlenül az életkorától-tartósan beteg vagy fogyatékos, 

- akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek, 

- akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,  

- akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 

130%-át, 2022-ben 172.900.-Ft. 

A térítési díj mértékét mindenkor a fenntartó határozza meg. 

 

Az ellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához benyújtandó 

dokumentumok: 

A szülő, az óvodai nevelésben részesülő gyermeke után járó, a gyermekétkeztetés 

normatív kedvezményének igénybevételéhez a rendelet 6. melléklete (a 

gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás 

és óvodai nevelés esetén) szerinti nyilatkozatot nyújtja be az intézményvezetőnek. 

Igazolni kell: 

  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 

gyermekvédelmi határozattal 

 tartós betegséget szakorvosi igazolással 

 fogyatékosságot szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével 

 ha a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 

szakorvosi igazolással 

 családjában három vagy több gyermeket nevelnek szülői nyilatkozattal 

 nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, határozattal 

A szülő egy nyilatkozatot nyújt be, ha az intézménybe járó gyermekei után, ha 

azonos jogcímen igényli a normatív kedvezményt. 

A fenntartó veszélyhelyzet idején biztosítja az étkezést az arra rászoruló 

gyermekek részére. 

 

22. „A gyermekek nagyobb csoportjának” fogalom 

meghatározása a szülői szervezet jogaival összefüggésben 

Az intézmény a szülői szervezet véleményét kéri azokban az óvodai életet érintő 

témákban, mint a helyi nevelési program meghatározása, speciális tevékenységek 

szervezése stb., ha az a gyermekek nagyobb csoportját érinti. 
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A gyermekek nagyobb csoportja intézményünkben az óvodába járó gyermekek 

60%-a. 

 

23. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek 

használati, hasznosítási rendje 

- Az óvoda bejáratai a gyermekek biztonsága és vagyonbiztonsági okok miatt 

napközben 8.15-ig, délben 12.00-tól 12.30-ig és délután 15.00-tól vannak 

nyitva 

- Idegenek az óvoda épületében csak az intézményvezető vagy helyettesének 

tudtával tartózkodhatnak 

- A vezetői engedély megkérése után az óvoda tevékenységével, működésével 

kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki 

az óvoda hirdetőtáblájára 

- Az óvoda helységeit az óvoda nyitvatartása alatt lehet használni 

- Az óvoda helyiségeit csak rendeltetésnek megfelelően, arra a célra lehet 

használni, amelyre a helyiséget kialakították 

- Az óvoda dolgozói továbbá ügynökök, üzletkötők, vagy más személyek az 

óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak 

- Az óvoda helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezetek nem 

működhetnek. 

Kérjük, hogy minden szülő vigyázzon az óvoda helyiségeinek és környékének 

tisztaságára és gyermekét is erre nevelje! 

 

24. Fenntartói támogatás rendszere 

- Az intézmény fenntartója Cserkeszőlő Község Önkormányzata. 

- Augusztusban Óvodáztatási támogatásban részesítik a szülőket. 

 

25. Egyéb speciális, az intézményre vonatkozó előírások 

szabályai 

Az esetleges „balesetek” során bepiszkolódó ruhák cseréje miatt, kérjük, tegyenek 

a gyermek zsákjába/polcára váltó ruhát! 

A gyermek ruházatát jellemezze a: 

- praktikusság 

- kényelem 

- tisztaság 

A gyermekek biztonsága érdekében kérjük a hosszú, zsinóros ruhadarabok 

mellőzését. 
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Egészségügyi okok miatt a gyermekeknek váltócipőt kérünk, amely lehetőleg 

csúszásmentes, jól szellőző, a gyermek lábméretének megfelelő legyen, amely jól 

tartja a lábat! Papucs nem lehet! 

A ruhaneműket sokkal könnyebb megtalálni, ha azok jellel vannak ellátva, ezért 

kérjük, illetve ajánljuk, hogy legyen belerajzolva a ruhadarabokba, cipőkbe 

gyermekük jele. 

Édességet, tortát kérjük ne hozzanak a gyermekeknek.  

Ünnepek, jeles napok esetében kizárólag gyári csomagolású, biztonsági 

előírásoknak megfelelő feliratokkal ellátott, felbontatlan aprósütemény, 

kekszféleség, valamint legalább 50 % gyümölcstartalmú rostos ital (zárt 

csomagolásban) hozható.  

Kérjük, hogy a gyermekek az óvodába érkezés előtt reggelizzenek otthon. 

Az óvoda területén a gyermek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott 

élelmiszerrel a többi gyermek előtt nem etikus, mások gyermekének étellel 

kínálása az ételallergiák miatt tilos. 

Élelmiszer az öltözőfogason nem tárolható. 

Egészségügyi okokból kérjük a szülőket, hogy az előszobában/csoportszobán 

kívül beszéljenek az óvodapedagógussal. 

A gyermek fejlődéséről felvilágosítást csak a csoport óvodapedagógusától 

kérjenek. 

A gyermekek biztonsága érdekében, kérjük a bejárati ajtókat és a kaput 

Szíveskedjenek becsukni!  

 

26. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 

- A gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, 

fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, legyenek 

képesek másokhoz alkalmazkodni. 

- Tanulják meg a konfliktusok kezelésének kulturált módját. 

- Óvodai közösségünkben nem elfogadható, ha a szülő arra biztatja a gyermekét, 

hogy az őt ért sérelemre erőszakos módon reagáljon! 

- Törekszünk az óvodai és a családi nevelés összehangolására, fokozott 

figyelmet fordítva a közösségi viselkedés szabályainak elsajátítására. 

 

26.1. Kapcsolattartás, együttműködés 
- A szülőnek lehetőséget biztosítunk arra, hogy a megfelelő fórumokon 

javaslatokat, ötleteket mondjon a pedagógiai munka alakításához. 

- Az együttnevelés megvalósításához együttműködésre, nyitottságra, 

őszinteségre van szükség. 

- Probléma, konfliktus, ellentét esetén keressék fel az óvodapedagógust vagy az 

intézményvezetőt és közösen próbálják megoldani a helyzetet. 

- Az együttműködésre alkalmas fórumok a szülői értekezlet, nyílt nap, közös 

rendezvények, fogadóórák, rövid, esetenkénti megbeszélések. 
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-  A gyermekek nagyobb csoportját érintő, ill. az egyéni problémák 

megbeszélése az óvodapedagógus és a szülő feladata, ezért kérjük, hogy a 

gyermekről adott tájékoztatás időpontjában, valamint a szülői értekezleteken 

gondoskodjanak gyermekük elhelyezéséről! A gyermekek felügyeletét az 

óvoda nem tudja ellátni! 

- A gyermekek utaztatásához a szülők hozzájárulása szükséges. 

- A mosdókat a szülők nem használhatják! 

 

27. A házirend nyilvánossága  

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 82 § alapján  

Beiratkozáskor minden szülő betekintést kap az óvoda házirendjébe. Az 

előszobában a faliújságon 1 példány kifüggesztésre kerül, illetve a vezetői 

irodában is elkérhető.  
 

 

A gyermekek érdekében kérjük megértésüket és a házirend 

betartását! 
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Melléklet  

Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelésben részt venni, 

tankötelezettségét teljesíteni. 

- A gyermekek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell 

tartani és védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal 

szemben. 

-  A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, 

embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 

- A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga , hogy különleges bánásmód 

keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai ellátásban részesüljön. 

 

Gyermekek jogai:  
- A nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges 

környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően 

alakítják ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás).  

- A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása 

érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi 

fenyítésnek, zaklatásnak. Idetartozik az étel erőltetése, a levegőztetés 

megvonása is. A gyereket közvetlen vagy közvetett hátrányos 

megkülönböztetés nem érheti.  

- A gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és 

oktatásban részesüljön.  

- Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön (több szülő együttes kérése alapján).  

- Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell 

tartani.  

- A gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján 

történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és 

többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való 

részvételét.  

- A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az 

óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem 

veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, 

testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéséhez, 

fejlődéséhez való jogát.  

- Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes étkezésben részesülhet.  

- A gyerek az intézmény eszközeit (játékot, foglalkozási, fejlesztőeszközök), 

berendezéseit (bútorok, rádió, magnó), felszereléseit ingyenesen, de 

rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell.  
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Szülők jogai:  

- A szülő joga, hogy megismerje a nevelési – oktatási intézmény pedagógiai 

programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást 

kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a 

szülőnek betekintés céljából át kell adni.  

- Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes 

és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.  

- - Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 

foglakozásokon. 

-  Kezdeményezheti szülői szervezet megalakulását, s abban tevékenyen 

közreműködhet. Az óvodai szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a 

gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. 

Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. 

A gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet 

az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint szülői szervezet 

képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.  

 

A szülő kötelességei:  

- A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és 

erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke zavartalan 

és rendszeres óvodába járását a gyerek hároméves korától.  

- Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja vinni, akkor az új 

óvoda igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az 

illetékes jegyzőt.  

- Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a 

fejlődés folyamatát, valamint a gyerek közösségbe való beilleszkedését, a 

közösségi élet szabályainak elsajátítását. 

-  Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, 

és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.  

- Gyermekével jelenjen meg a Nevelési Tanácsadóban, biztosítsa a fejlesztő 

foglalkozásokon való részvételt. 

- Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A 

pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői – oktatói 

munka, illetve a gyerekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi 

védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak. 



PS ÁMK Cserkeszőlő  

Napköziotthonos Óvoda 

5465 Cserkeszőlő  

Szinyei u.1. 

OM: 201884 
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A továbbképzési program jogszabályi háttere: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 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 

 A PS ÁMK Cserkeszőlő hatályos Alapító Okirata 

 A PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda hatályos Pedagógiai Programja 
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Rövid helyzetelemzés 

 

Cserkeszőlő település Jász-NagykunSzolnok megyében, a Tiszazugban helyezkedik el. Bel- és külföldön 

hírnevet szerzett a gyógyvizével. Régebben Tiszakürthöz tartozott, de ma már önálló község. Cserkeszőlőhöz 

tartozik a külterületi Korhány, Kurázs, Nyomás, Cukros. 

A település folyamatosan fejlődik, ezért egyre több kisgyermekes család költözik kis falunkba. 

A Napköziotthonos Óvoda 1962-ben épült a község központjában. Ekkor két csoportszoba, öltöző, előszoba, 

WC, mosdó, konyha és udvari raktár, valamint bekerített füves udvar alkotta. A gyermeklétszám egyre nőtt, 

ezért szükségessé vált az óvoda bővítése.1981-ben megépült a harmadik csoportszoba, szertár, iroda, dolgozói 

zuhanyzó és öltöző, gyermeköltöző. A fűtést 1997-től vezetékes gáz, majd később a termálvíz biztosítja. 2013-

ban napkollektor került felszerelésre, ezzel nagyon sok energiát megspórolva. 

2001.augusztusában a helyi önkormányzat átszervezést hajtott végre. Összevonta az Általános Iskolát, 

Napköziotthonos Óvodát és a Könyvtárat. 2002.májusában a Jász-Nagykun Szolnok megyei 

Településfejlesztési Ügynökség KHT-hoz beadott pályázatnak köszönhetően az óvodaépület bővítésre került. 

2002.októberében átadták a korszerű óvodát. Ezután folyamatosan bővült az ÁMK Társulás a tiszainokai, 

szelevényi, valamint a tiszasasi intézményekkel. Ez a társulási forma 2012.december 31-gyel szűnt meg. Az 

Általános Iskolák állami fennhatóság alá kerültek.  

2013.január 1-től a következő intézmények alkotják a Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlőt: 

- Napköziotthonos Óvoda 

- Bölcsőde 

- Könyvtár és Közművelődés 

- Közétkeztetés és Konyha 

A három csoport 75 kisgyermek befogadására alkalmas. Óvodánkban törekszünk az azonos életkorú 

gyermekeket egy csoportban elhelyezni. 

Az óvónők csoportbeosztását úgy szervezzük meg, hogy kiscsoporttól kezdve vigyék tovább a nagycsoportba 

neveltjeiket. 

Világos, tágas belső terek és felszerelt udvar jellemzi óvodánk környezetét. 

Óvodánk rendelkezik tornateremmel, fejlesztő szobával, udvari játékunkat kiépített kerékpárút és sokféle 

mozgásra lehetőséget adó eszközök színesítik. Csoportszobáinkban céljainknak és gyermekeink igényeinek 

megfelelően variálhatóak a bútorok és a játékeszközök egy része, így tudjuk biztosítani a lehetőséget a szabad 

mozgásra. 

A gyermekekkel felsőfokú végzettségű óvónők és szakképzett dajkák foglalkoznak. Vegyes társadalmi 

rétegződésű családokból érkeznek hozzánk a gyermekek. A családi háttér többnyire rendezett. Valljuk, hogy 

az óvodai nevelés csak a családdal összhangban lehet eredményes. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek jól 
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érezzék magukat az óvodánkban, szeretetteljes légkörben fejlődjenek. 

A mozgásfejlesztés, az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos nevelés és a néphagyományok 

ápolása óvodánk specifikumai. 

Személyi, tárgyi erőforrás 

A nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll, az őt nevelő felnőtt közösség meghatározó számára. 

Óvodánk három csoportjában 11 felnőtt dolgozik teljes állásban,1 fő fél állásban és 1 fő megbízási 

szerződéssel. 

 Óvodapedagógusok száma: 5 fő 

 Pedagógiai asszisztens: 2 fő 

 Szakképzett dajkák: 3 fő 

 Takarító: 1fő 

 Logopédus-gyógypedagógus (fél állásban): 1 fő 

 Gyógypedagógus (megbízási szerződéssel): 1 fő 

Óvodapedagógusaink főiskolai végzettséggel rendelkeznek. Munkájukat az új iránti 

fogékonyság, a minőségre való törekvés jellemzi. 

Rendszeresen részt veszünk továbbképzéseken és szakmai online előadásokon. Eredményes 

nevelőmunkánk érdekében támaszkodunk a nem pedagógus alkalmazottak munkájára, őket 

nevelési elveinkről, a kialakítandó szokás- és szabályrendszerünkről tájékoztatjuk, mert az 

óvoda minden dolgozójának összehangolt munkájára szükség van az eredményes óvodai 

neveléshez. 

 

Az elkövetkezendő években óvodapedagógusaink tervezett akkreditált továbbképzéseinek 

irányultságát – az érintettek igényeire is alapozottan – pedagógiai programunk cél és 

feladatrendszere határozza meg. 

Célunk, hogy pedagógusaink és a nevelő-oktató munkát segítő dolgozóink olyan képzésekre, 

szakmai napokra, konferenciákra jelentkezzenek, melyek koherenciát mutatnak óvodánk pedagógiai 

programjával, alapító okiratunkkal. 

Sikerkritérium: 

Az óvodai élet minden területén korszerű ismeretekkel rendelkező, a kor kihívásaihoz és a 

változásokhoz alkalmazkodni tudó, de stabil értékrenddel rendelkező alkalmazottak dolgoznak 

óvodánkban. 
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Képzésre kötelezett pedagógusok a 2021-2026 időszakban: 

 

 
Ssz. 

 
Pedagógus neve 

 
Mentesülés 

Első 

végzettség 

éve 

 
Megjegyzés 

Kötelezett 

2021-2026 

1 Tóth Krisztina 2027 1996. 
Szakvizsga: 2018. 

A hétéves időtartam: 

2025.09.01.-2032.08.01. 

I 

 
2 

 
Bencsik Gyöngyike 

 
2023 

 
1990. 

 

A hétéves időtartam: 

2019.09.01.-2026.08.31. 

 
I 

 
3 

 

Molnárné Kocsis 

Éva 

 
2031 

 
1998 

 

A hétéves időtartam: 

2019.09.01.-2026.08.31. 

 
I 

 

4 

 

Lengyelné Győri  

Boglárka 

 

 

2041 

 

2008 

 

A hétéves időtartam: 

2022.09.01.-2029.08.31. 

 

I 

 
5 

 
Bencsikné Kovács 

Dóra 

 
2040 

 
2008 

 

A hétéves időtartam: 

2022.09.01.-2029.08.31. 

 
I 
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A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 

vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – összhangban a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (2) bekezdésével – az intézményben 

foglalkoztatott pedagógusok továbbképzési rendjének szakszerű és hatékony megtervezése és 

megszervezése céljából a következő továbbképzési programot adjuk ki: 

I. Általános rendelkezések 

 

I.1 A szabályzat területi, személyi hatálya 

Jelen szabályzat a PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda alaptevékenységének ellátásával 

összefüggő  közalkalmazottaira terjed ki. 

I.2 A szabályzat időbeli hatálya 

Jelen szabályzat 2021. szeptember 1. napjától 2026. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra 

szól. 

I.3 Irányadó jogszabályok 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 

 a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 A PS ÁMK Cserkeszőlő Alapító Okirata - hatályos 

 A PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programja – hatályos 
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I.4 Általános elvek 

I.4.1 A pedagógus-továbbképzés célja 

A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, 

fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a 

gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény 

tevékenységének megszervezéséhez, a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatások ellátásához, a vizsgarendszer működtetéséhez, a mérési, értékelési feladatok, az 

intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához. A továbbképzés felkészít a szakvizsga 

követelményeire és a szakmai megújító képzés teljesítésére is. 

I.4.2 A továbbképzési kötelezettség keletkezése, teljesítése 

Az ágazati kerettörvény a pedagógusok számára hétévenként kötelezővé teszi a szakmai 

továbbképzésben való részvételt. A továbbképzési program elkészítéséhez szükséges 

helyzetelemzést az intézmény nevelőtestülete az ötéves továbbképzési időszak utolsó évében 

végzi el. 

A továbbképzésben a pedagógus első ízben első minősítése előtt vesz részt kötelezően, azzal, 

hogy a továbbképzési kötelezettsége a pedagógus munkakör betöltésére jogosító oklevél 

megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától azon év augusztusának 

utolsó munkanapjáig tart, amelyben az 55. életévét betölti, de a képzési lehetőségek ez után is 

biztosítottak számukra. 

A hétévenkénti továbbképzés legalább százhúsz akkreditációs ponttal elismert foglalkozáson való 

részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. A továbbképzési 

kötelezettség csak az oktatásért felelős miniszter által kiadott továbbképzési jegyzéken szereplő 

(akkreditált) továbbképzéssel teljesíthető. 

A hétévenkénti továbbképzés teljesíthető a 277/1997. (XII.22.) kormányrendeletben felsorolt 

képzési területeken és formákban. A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka 

teljesíthető gyakornoki felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel, önképzéssel, 

képzéseken előadások tartásával, nem akkreditált, legalább öt órás képzésen, vagy 

szaktanácsadáson való részvétellel. 

Intézményünkben a pedagógusok önértékelésben támogatóként résztvevő kollégák munkáját 

(dokumentumelemzés, foglalkozáslátogatás és megbeszélés, kérdőívek, jegyzőkönyvek 

elkészítése) 10 órás képzésként beszámítjuk. 
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A pedagógus akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha már teljesítette a hétévenkénti 

továbbképzés követelményeit. 

Amennyiben a pedagógus továbbképzésben való részvételéhez az intézmény támogatását kívánja 

igénybe venni, vagy a továbbképzésen való részvétel a munkaidejét érinti, úgy a pedagógus 

írásban kérheti felvételét az éves beiskolázási tervbe. Az igényelt képzési formáról, annak 

szükségességéről a pedagógus köteles az intézmény vezetőjével egyeztetni, amelynek keretében 

tájékoztatást nyújt a képzési feltételekről is. Az intézményvezető ennek ismeretében dönti el, 

hogy az intézmény a továbbképzéshez milyen támogatást tud nyújtani. Az igények ismeretében 

kialakult beiskolázási tervről a nevelőtestület véleményét ki kell kérni. A pedagógus köteles a 

képzés eredményes elvégzését igazoló okiratot (tanúsítványt, igazolást, oklevelet) az intézmény 

vezetőjének bemutatni. 

A Nkt. 62. § (2) bekezdése alapján megszüntethető azon pedagógus közalkalmazotti jogviszonya, 

aki a kötelező továbbképzésben önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait neki felróhatóan 

nem fejezte be sikeresen. 

A pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit jogszabály állapítja meg. 

Nem tagadható meg a felvétele annak a pedagógusnak, akinek két évnél kevesebb idő áll 

rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez, és megfelel a feltételeknek. 

A továbbképzésbe bekapcsolódhatnak a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és 

oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak is. 

II. A továbbképzési program és a beiskolázási terv elkészítésének szabályai 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője a közalkalmazotti tanács véleményének kikérésével 

készíti el az intézmény középtávú, öt évre szóló továbbképzési programját, amely öt részből – a 

továbbképzésre, a szakmai megújító képzésre, a szakvizsgára, a finanszírozásra és a 

helyettesítésre vonatkozó alprogramból – áll. A továbbképzési programot a nevelőtestület 

véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. 

A továbbképzési program elfogadását követően az intézmény vezetője írásban értesíti azokat a 

pedagógusokat, akik részt vehetnek a továbbképzésben. 

A továbbképzési program végrehajtására az intézmény vezetője a nevelőtestület és a szakmai 

munkaközösség véleményének kikérésével évente egy-egy nevelési évre szóló beiskolázási tervet 

készít, melyet a fenntartó hagy jóvá. 

Az intézmény a továbbképzési programról, a beiskolázási tervekről és azok teljesüléséről 
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nyilvántartást vezet, és ez utóbbiról az éves beszámolóban az intézményvezető referál. 

II.1 Nyilvántartás 

Az intézmény a továbbképzésekről az alábbi dokumentumokat vezeti: 

 a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak által felsőoktatási intézményben szerzett 

oklevelekről, 

 azokról a pedagógusokról, akiknek a szakvizsga megszerzése alkalmazási feltétel, 

  azokat a pedagógusokat, akik a hétévenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezések 

hatálya alá tartoznak, 

  a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, tudományos fokozat 

megszerzését, 

 a továbbképzésben való részvételt és a továbbképzés teljesítését. 

 

III. A továbbképzési alprogram 

A hétévenkénti továbbképzés egy, vagy több továbbképzés keretében, legalább 120 óra tartamú, 

az oktatásért felelős miniszter által akkreditált foglalkozáson való részvétellel teljesíthető. A 

továbbképzés eredményes elvégzését a pedagógusnak okirattal (tanúsítvány, oklevél) igazolnia 

kell. 

III.1 Jogszabályon alapuló előnyben részesítés 

A hétévenkénti továbbképzéshez készített éves intézményi beiskolázási terv elkészítésénél 

előnyben kell részesíteni azt, 

 akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra; 

 akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvétele jogszabály elrendelése által kötelező 

vagy továbbképzésen való részvétele a munkáltató rendelkezése alapján kötelező; 

 aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik; 

 akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéséhez szükséges. 

A beiskolázási terv összeállításánál az előbbi csoportba tartozó megelőzi az utána következő 

csoportba tartozót. 

III.2 Az előnyben részesítés intézményi szabályai 

Előnyben részesítjük azokat a témaköröket, melyek hozzájárulnak óvodánk Pedagógiai 

Programjának és integrációs feladatának megvalósításához, vagy a pedagógus 
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életpályamodellhez, korszerű szakmai ismeretekhez kapcsolódnak, illetve a szakmai centrum 

céljainak megvalósulását szolgálják: gyógytestnevelés, fejlesztőpedagógia, anyanyelvi nevelés, 

logopédia, esélyegyenlőség, mozgás, kompetencia alapokra épülő óvodai nevelés, SNI 

gyermekekkel való bánásmód, érzékenyítő program, biztonságos közlekedésre nevelés, szakmai 

megújító képzés, egészségnevelés, környezettudatos magatartásra nevelés, IKT eszközök 

használata, minőségirányítás, portfólióírásra, minősítési eljárásra felkészítés. 

Az intézményben a pedagógus személyében rejlő okok miatt előnyben kell részesíteni azon 

pedagógus továbbképzését, aki 

 a nevelő-oktató munka javítása, színvonalasabbá tétele érdekében képezi magát; 

 olyan jellegű továbbképzésen vesz részt, amely elősegíti a pedagógiai program teljes körű 

megvalósítását; 

 több mint tíz éve szerezte pedagógus diplomáját. 

III.3 A résztvevők száma 

Az egyes szakmai területeken – a pedagógusok által beadott kérelmeket is figyelembe véve – az 

intézmény nevelési évenként 1-1 fő pedagógus beiskolázását tervezi, melynél mérlegelendő 

szempont a pályázati lehetőségek/államilag támogatott képzések felhasználása. 

A jelen terv öt éve alatt az intézmény több lépcsőben tervezi elérni a számára megfelelő állapotot. 

III.4. Időkeretek 

Az intézmény előnyben részesíti a négy féléves, egyetemi diplomát (kiegészítő vagy 

másoddiplomát) adó, valamint szakvizsgás képzéseket. 

Az intézmény a lehető legtöbb pedagógus számára biztosítani kívánja a továbbképzésen való 

részvétel lehetőségét, ezért a továbbképzések közül a rövidebb, 30 órás képzések előnyt élveznek. 

IV. Szakmai megújító képzés 

Azoknak a pedagógusoknak, akik nevelő-oktató munkájukat több mint hét éve ugyanazzal az 

iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látják el, olyan továbbképzésben kell részt venniük, 

amely hozzájárul a szakképzettségükhöz kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és 

jártasság megújításához, kiegészítéséhez. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szakmai 

megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt. 

Szakmai megújító képzésnek minősülnek a jogszabályban meghatározott képzések. Szakmai 

megújító képzés lehet a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséghez és 
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szakképzettséghez kapcsolódó legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan képzés, 

amelyet pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény szervez, vagy a pedagógusképzést 

folytató felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szervezik. A pedagógus 

teljesítményértékelés alapján a munkáltató az e bekezdésben meghatározottakon kívül más 

továbbképzést is elfogadhat szakmai megújító képzésnek. 

A szakmai megújító képzésben részt vettek számát a fenntartóval, személyét a szakmai 

munkaközösség-vezetővel való egyeztetést követően kell meghatározni az éves beiskolázási 

tervben. 

V. Szakvizsgára vonatkozó alprogram 

A pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul: 

 az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához, elmélyítéséhez és 

kiegészítéséhez; 

 a pedagógus-munkakörben ellátandó feladatokhoz szükséges képességek fejlesztéséhez; 

 a felsőfokú alapképzéshez szorosan nem kötődő új ismeretek megszerzéséhez; 

 a mérés, értékelés feladatainak ellátásához, valamint 

 a köznevelési intézményben magasabb vezetői és vezetői feladatok ellátáshoz szükséges 

ismeretek elsajátításához. 

Az intézményben a betöltött munkakör alapján a szakvizsgára történő jelentkezésnél előnyben 

kell részesíteni 

 a munkaközösség-vezetőt; 

 a gyakornokot segítő pedagógust (mentortanárt). 

Az intézményben a szakvizsgázni szándékozók közül a pedagógus személyében rejlő okok 

miatt előnyben kell részesíteni azon pedagógust, aki hosszú távon, magas színvonalon végzi 

szakmai munkáját. Támogatjuk azokat a szakvizsgát adó képzéseket, melyek a tanítási 

szünetek idejére esnek vagy a tanítási időszakban péntek délután és szombaton zajlanak. 

A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, 

amelyeken való részvételhez támogatást nyújt. 

VI. Helyettesítési alprogram 

Az intézmény a rendelkezésre álló továbbképzési kínálatból törekszik azon képzések 
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kiválasztására, amelyek olyan időszakban kerülnek megrendezésre, amikor az intézményben nem 

folyik nevelő-oktató munka. Ha a továbbképzésen, illetve a szakvizsgára történő felkészítésen 

való részvételre csak a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben van lehetőség, az intézmény 

igyekszik az érintett pedagógus számára biztosítani azokat a napokat, amelyeken a pedagógusnak 

a továbbképzésen, vagy a felkészítésben kell részt vennie. Az érintett pedagógus helyettesítésére 

az intézmény saját pedagógusait veszi igénybe, ügyelve arra, hogy a helyettesítés során az 

intézmény betartsa a túlmunkára vonatkozó törvényi szabályozást. A helyettesítésre történő 

beosztásnál az intézmény a helyettesítés általános szempontjait veszi figyelembe (pl. egyenletes 

terhelés, saját csoportos óvodapedagógusi pár helyettesít). 

A nevelő-oktató munka zavartalanságának biztosítása érdekében: 

 tanulmányi szabadsággal (vizsga) járó továbbképzésen évente a fenntartóval egyeztetett 

számú pedagógus vehet részt; 

 aki nem szerepel az éves beiskolázási tervben, a továbbképzésben, a pedagógus 

pótszabadságból e célra igénybe vehető tizenöt nap terhére vehet részt a továbbképzésen; 

 a nevelési időre eső továbbképzésen félévenként legfeljebb a fenntartóval egyeztetett számú 

pedagógus vehet részt; 

 a beiskolázási tervben nem szereplő továbbképzésen részt vevő pedagógusok munkaidő- 

kerete nem csökkenthető a továbbképzésen való részvétellel. 

A helyettesítést elsősorban a képzésen résztvevővel azonos csoportban dolgozó óvodapedagógus 

látja el, elsősorban a heti kötelező 4 óra terhére. Akadályoztatása esetén a helyettesítés 

megszervezése az óvodavezető-helyettes feladata. A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 

helyettesítésének módjáról szintén az óvodavezető-helyettes gondoskodik. Napi 2-3 órát igénybe 

vevő képzés esetén a dolgozó számára műszakcserét biztosítunk. 

Képzés elvégzése után az anyagi előrelépést a törvényi előírásoknak megfelelően a vizsgát 

követő év január 1.-től érvényesítjük. 

A beiskolázási tervben szereplő továbbképzésen töltött időt a dolgozó számára munkaidőként 

tartjuk nyilván, amennyiben igazolást hoz a képző intézménytől. 

A vizsgára való felkészülési időt a dolgozó évi rendes szabadsága terhére töltheti távol a 

munkahelyétől. 

A vizsganapokat igazolt távollétnek tekintjük (igazolás szükséges). Ezzel is segítjük a vizsgák 

sikerességét, támogatjuk a dolgozóink előmenetelét. 
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VII. Finanszírozási alprogram 

Intézményi gyakorlatunkban a 277/1997.(XII.22.) kormányrendelet a pedagógus – 

továbbképzésről, a pedagógus – szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről alkalmazzuk: 

„17.§ (2) Ha a pedagógus nem az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében vesz részt a 

továbbképzésen, a részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás - a (3) és (4) bekezdésben foglalt 

kivétellel - nem lehet több a díj nyolcvan százalékánál. 

(3) Ha a továbbképzésben való részvétel a pedagógus minősítéséhez szükséges, a részvételi díjteljes 

összege finanszírozható. 

(4) A részvételi díjhoz történő hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj nyolcvan százalékát, ha 

a) az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet-költségvetési támogatás nélkül biztosítani 

tudja, 

b) az ehhez szükséges fedezetet - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 

intézmény kivételével - a köznevelési intézmény saját forrásaiból biztosítani tudja, 

c) a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják, vagy 

d) a pedagógus a munkáltató által meghatározott munkakörhöz kapcsolódó vagy más olyan 

továbbképzésben vesz részt, amely a foglalkoztatási gondok megoldását szolgálja, feltéve, hogy 

helyettesítésére nincs szükség, továbbá a továbbképzésben való részvétel miatt munkavégzésének 

rendjét nem kell átszervezni, valamint, ha a munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött. 

(5) Ha a pedagógus a beiskolázási tervben szereplő továbbképzésen vesz részt és a résztvevő 

helyettesítésére nincs szükség, részvételi díja és költségei kifizetéséhez hozzá kell járulni, 

legalább a nevelési-oktatási intézményben az adott évben helyettesítés céljából egy személyre 

átlagosan fordított összeggel, kivéve, ha a pedagógus az állami köznevelési közfeladat-ellátás 

keretében térítésmentesen vesz részt a továbbképzésben. 

(6) A továbbképzésben, illetve a szakvizsgára történő felkészítésben való részvétel elrendelése 

esetén a (2) bekezdésben meghatározottakon túli kiadásokat a munkáltatónak kell fedeznie. 

(7) Ha a munkáltató által kifizetett hozzájárulás teljes egészében fedezi a részvételi díj és az 

egyéb költségek összegét, a munkáltató kikötheti, hogy a megvásárolt könyvek, tankönyvek, 

segédanyagok a köznevelési intézmény tulajdonába kerülnek. 
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(2) A munkáltató - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 285. § (2) 

bekezdésében szabályozott fizetési felszólítással - a helyettesítésre fordított kiadásai, valamint a 

és (3) bekezdés alapján a továbbképzésben és a szakvizsgára történő felkészítésben a 

résztvevőnek kifizetett munkáltatói támogatás visszafizetését kérheti, ha a résztvevő saját 

hibájából nem teljesítette az előírt követelményeket. E rendelkezések alkalmazásában nem 

teljesíti az előírt követelményeket az, aki a képzési időt is figyelembe véve a munkáltató által 

meghatározott ideig nem szerzi meg az 5. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott oklevelet, 

bizonyítványt vagy a 6. § (11) bekezdésében meghatározott tanúsítványt, illetve nem készíti el az 

5. § (4)-(6) bekezdése szerinti beszámolót. 

(9) A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell abban az esetben is, ha a (8) 

bekezdésben meghatározott időn belül a munkavállaló a munkaviszonyát, a közalkalmazott a 

közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti, vagy a munkáltató munkavállaló esetén a 

munkaviszonyt rendkívüli felmondással, közalkalmazott esetén a közalkalmazotti jogviszonyt 

nem megfelelő munkavégzés miatt felmentéssel megszüntette. 

(10) Mentesül a visszafizetési kötelezettség alól az, aki igazolja, hogy másik köznevelési 

intézményben, illetve a köznevelés irányításában helyezkedett el, és folytatja a továbbképzést, 

illetve a pedagógus-szakvizsgára való felkészülést.” 

A továbbképzés költségeinek támogatására rendelkezésre álló összeg felhasználása, az alábbi 

sorrendben történik: 

1.A hétéves továbbképzés hatálya alá eső, helyettesítést nem igénylő pedagógusok továbbképzési 

költségeihez való hozzájárulás. 

2.A hétéves továbbképzés hatálya alá eső, helyettesítést igénylő pedagógusok továbbképzési 

költségeihez való hozzájárulás. 

3.A hétéves továbbképzés hatálya alá nem eső közalkalmazottak továbbképzési költségeihez való 

hozzájárulás. 

Ha olyan alkalmazott vesz részt továbbképzésben, aki nem szerepel a beiskolázási tervben, az 

nem tarthat igényt a részvételi díja és költségei fedezetének támogatására. 

Ebben az esetben előre, írásban kérheti az óvodavezetőt képzésének támogatására, melyet az 

óvodavezető – a költségvetés lehetőségeinek mérlegelése után – támogathat (képzési költség, 

szabadság, helyettesítés biztosítása). 

A távollevő helyettesítéséhez szükséges költségek: Ha a helyettesítés során túlmunka keletkezik, 
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akkor a finanszírozás az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás szabályai szerint történik. 

Az éves beiskolázási tervben határozzuk meg az aktuális képzéseket, a képzéseken résztvevők 

személyét, a képzés finanszírozásának módját és a helyettesítéseket. 

Az éves beiskolázási tervben továbbképzésre való jelentkezés folyamatszabályozása: 

 A pedagógus feladata, hogy tájékozódjon a továbbképzési lehetőségekről. 

 Minden év március 1.-ig az óvoda vezetőjéhez eljuttatják jelentkezési lapjukat azok, akik 

képzésben szeretnének részt venni. 

 Az óvodavezető a költségvetési és szakmai lehetőségek tükrében válaszol az érintett 

pedagógusnak, hogy jelentkezését elfogadta, vagy elutasította. 

 A pedagógus tájékoztatást kap a finanszírozás lehetőségeiről és módjáról. 

 

VIII. Záró rendelkezések 

A jelen továbbképzési program alapján az intézmény vezetője a továbbképzési időszakban 

minden év március 15-éig készíti el a következő nevelési évre szóló éves beiskolázási tervét az 

intézménynek, amelyet a nevelőtestülettel véleményeztet. 

A program felülvizsgálatát az intézmény vezetője, vagy a nevelőtestület bármely tagja 

kezdeményezheti, ha a program lejárta előtt új szempontok vagy feladatok merülnek fel. 

A programot módosítani kell, amennyiben a benne foglaltakat érintő jogszabály-változás 

következik be, vagy amennyiben a nevelőtestület legalább fele azt kezdeményezi. 

Jelen szabályzat egy példányát a fenntartónak továbbítani kell, egy példánya az intézmény 

irattárában őrzendő, egy példányát pedig a pedagógusok számára hozzáférhető helyen helyezzük 

el. 
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IX. Legitimációs záradék 
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PS ÁMK Cserkeszőlő  

Napköziotthonos Óvoda 

5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1.  

OM: 201884 

 

 

 

 

BEISKOLÁZÁSI TERV 

 

A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni: 

 akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

 akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, 

 aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik. 

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

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

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

 ………………………………………………………………......... 

 ……………………………………………………………………. 

A hétévenkénti továbbképzéshez készített beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell 

részesíteni a 2022. szeptember első munkanapján kezdődő továbbképzési időszakban 

azokat, akik 2022.-ben NEM töltik be az ötvenötödik életévüket. 

A feltételek megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, 

 akinek két évnél kevesebb idő áll rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés 

teljesítéséhez. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Beiskolázási terv 2022/2023. nevelési évre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
o
rs

zá
m

 
   

A továbbképzés-

ben részt vevő 

neve 

A továbbképzés-

ben részt vevő 

munkaköre 

Pedagógus-
továbbképzés 
megnevezése 

A tovább- 

képzés akk- 

reditációs 

száma 

A továbbképzés ideje 

Távollét 
ideje 

Helyettesítés 
szükségesség

e 

Kezdete 
Várható 

befejezése 
igen/nem 

1. Tóth Krisztina Intézményvezető Mentesül     - 

2. 
Bencsik 

Gyöngyike 
Óvodapedagógus Konfliktuskezelés     igen 

3. 
Lengyelné Győri 

Boglárka 
Óvodapedagógus. Drámajáték     igen 

4. 
Molnárné Kocsis 

Éva 
Óvodapedagógus. 

SNI gyermekek 

fejlesztése 
    igen 

         

         
 



 

 

Finanszírozási terv 2022/2023. nevelési év beiskolázási tervéhez 

 

 

Forrás megnevezése 

 

Összeg 

(Ft) 

Pályázati 

Hazai - 

Nemzetközi - 

Fenntartói - - 

Intézményi - - 

Egyéb - - 

- 
Forrás összesen: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Finanszírozási terv 2022/2023. nevelési év beiskolázási tervéhez 

 

Cserkeszőlő, 2022. 02.02. 

Ph. 

     intézményvezető

S
o
rs

zá
m

 

A továbbképzésben 

részt vevő neve 

A továbbképzés költsége 
Kötelezettségek 

(Ft) 

Részvételi Eszköz Utazás Szállás 
Helyettesí

- 
tés 

Összesen 
Intézmény Közalkalmazott 

% Ft % Ft 

1. Tóth Krisztina - - - - - - - - - - 

2. Bencsik Gyöngyike - - - - - - - - 100 - 

3. 
Lengyelné Győri 

Boglárka 
- - - - - - - - 100 - 

4. Molnárné Kocsis Éva - - - - - - - - 100 - 

            

            

            

Összesen intézményi kötelezettség vállalás: -  

 



 

 

 

Helyettesítési terv 2022/2023. nevelési év beiskolázási tervéhez 

 

 

Cserkeszőlő, 2022. 02.02. 

 

                                                                                                                                                       intézményvezető 

 

pedagógus neve, vagy képzési 
forma 

várható távollét ideje 
várható távollét idejéből 

finanszírozott helyettesítést 
igénylő távollét 

helyettesítés rendje 

Tóth Krisztina - - - 

Bencsik Gyöngyike   Lengyelné Győri Boglárka 

Lengyelné Győri Boglárka   Molnárné Kocsis Éva 

Molnárné Kocsis Éva   Lengyelné Győri Boglárka 
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I. Általános rendelkezések 

 

 

1. A Szervezeti és működési szabályzat célja 

 

A Szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse a Petőfi 

Sándor ÁMK Cserkeszőlő elnevezésű intézmény Szőlőszem Bölcsődéjének adatait, szervezeti 

felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési 

szabályait. 

 

2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 
 

Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő 

alapdokumentumok határozzák meg. 

 

 Alapító okirat 

 

Okirat száma:  

 

     196/2020.(VIII.27.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat. Okirat 

száma: CSP/4276-2/2020. 

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. 

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése:  

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat  

székhelye: 5465 Cserkeszőlő Köztársaság tér 1.  

 

Az intézményt a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő Testülete alapította. 

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, 

melyet a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő Testülete készített el.  

 

 Éves munkaterv 
 

Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet 

készít. 

Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérnie az 

intézményben működő, vezetést segítő közösségektől. 

A munkatervnek tartalmaznia kell: 

- a feladatok konkrét meghatározását, 

- a feladat végrehajtásáért felelős megnevezését, 

-a feladat végrehajtásának határideje 

 

A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell.  

Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 

 

Egyéb dokumentumok 
 

Az intézmény működését meghatározó dokumentumok a Szervezeti és Működési Szabályzat 

mellékletét képező a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok 

munkaköri leírások.  
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Az SZMSZ-hez az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak: 

- Pénzkezelési szabályzat 

- Leltárkészítési és leltározási szabályzat 

- Munkavédelmi szabályzat 

- Tűzvédelmi szabályzat 

- Élelmezési szabályzat 

- Iratkezelési szabályzat 

- Munkaruha juttatás szabályzata 

- Adatvédelmi szabályzat  

- Bölcsődeorvosi szerződés  

- Covid-19 intézkedési terv 

- Hőségriadó terv  

 

 

Az intézmény legfontosabb adatai: 
 

Az intézmény megnevezése: Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde 

Az intézmény székhelye, címe: 5465 Cserkeszőlő Szinyei M. P. út 3. sz.  

Az intézmény gazdasági szervezetének helye: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala 

Adóhatósági azonosítószám: 15803940-2-16 

A számlát vezető hitelintézet neve: K& H Bank Zrt. 

Bankszámlaszám: 10402551-50504857 

Az intézmény alaptevékenysége Bölcsődei ellátás 

- működő csoport 3 

- működő férőhely 28 fő 

 

 

Az alapítást létrehozta: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat képviselő Testülete  

 

Az alapítás éve: 2012 

                          OM azonosítószám: 201884 
 

Az alapítás időpontja:  
 A Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő alapításának időpontja: 

 2013. január 01. 

 13/2013(II.14.) sz alatt elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratban foglaltak szerint. 

 A 2013-ban elfogadott alapító okiratot 2014 decemberében a Képviselő Testület módosította, 

melyben a bölcsődét és a közétkeztetést külön választotta.  

  

Szakágazat számjele: 851020 
 

 Az intézmény típusa: Többcélú intézmény. Általános Művelődési Központ. 

 

Az intézmény működési területe: Cserkeszőlő Község közigazgatási területe és a 

Kunszentmártoni kistérség. 

 

Az intézmény fenntartója: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 
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Szakmai felügyeleti szerve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztálya 

 

Az intézmény jogállása: 
 

A bölcsőde a PS ÁMK Cserkeszőlő többcélú intézmény szakmailag és szervezetileg önálló 

egysége.  

 

A bölcsőde élén vezető beosztású intézményegység vezető/bölcsődevezető áll. 

A bölcsődevezetőt a vonatkozó ágazati előírások alapján pályáztatás után az ÁMK 

intézményvezető bízza meg. 

 

Gazdálkodási formája: részjogkörrel rendelkező részben önálló költségvetési szerv. 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 
 

Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és 

hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak 

figyelembevételével kell alkalmazni. 

Az SZMSZ hatálya kiterjed:  

- az intézmény vezetőjére, 

- az intézmény dolgozóira, 

- az intézményben működő közösségre, 

- az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 

 

II. Az intézmény feladatai 

 

 

 

Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatáskörnek az intézmény szervezeti 

egysége egységei, dolgozói között megosztásról az intézmény vezetője gondoskodik. 

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, 

fenntartó által az intézmény szervezeti egységére, vezetőjére és dolgozóira kötelezően előírt 

feladattal, hatáskörrel. 

 

Az intézményben folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg: 
 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról 

-  15/1998. (IV.30.) NM-rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről 

- 369/2013.(X. 24.) kormányrendelet a szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről 

- 328/2011. (XII.29) kormányrendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
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gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

- 368/2011.(XII.31) kormányrendelet az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról. A bölcsődei nevelés- 

                                                            gondozás szakmai szabályai, módszertani levél (2012) 

                                                        -   9/2000. (VIII.4.) SZCSM -rendelet a személyes                                                                                                                                                                                                                                             

                                                            gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a  

                                                            szociális szakvizsgáról. 

                                               

 

 

III. Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai 
 

 Az intézmény belső szervezeti egységeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy az 

intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek 

megfelelően. 

 A fenti körülmények figyelembevételével, a helyi adottságoknak megfelelően 

intézményünkben az alábbi szervezeti egységek határozhatóak meg: 

  

Szakmai csoport, kisgyermeknevelők:  

 A gyermekek szakszerű gondozása, nevelése. A bölcsődei nevelés szakmai elveinek, 

követelményeinek érvényesítése, magas színvonalú megvalósítása.  

 Esztétikus, biztonságos, inger gazdag környezet biztosítása. 

 Gyermekek dokumentációjának szakszerű és pontos vezetése  

- Családokkal való szakmailag megfelelő kapcsolattartás, szülői kompetencia erősítése  

  Higiénés követelmények következetes betartása 

 

A bölcsődei dajkák és konyhai dolgozó feladatai: 

 Tiszta, higiénikus környezet biztosítása intézményen belül és kívül. 

  A kisgyermeknevelő szakmai irányítása mellett gyermekfelügyeletben való részvétel  

 Mosodai feladatok ellátása 

 Higiénés szabályok következetes betartása 

 Gyermekek ételének tálalása, edények kezelése, a HACCP szabályainak pontos 

betartása  

 

 Gazdasági ügyintézés: 
 

  Az intézmény gazdasági ügyviteléért a bölcsődevezető felel. 

 

 Feladatai: 

 Felelős a részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodásáért. 

 Felelős az intézmény költségvetésének betartásáért. 

 Felelős az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon nyilvántartási, vagyon védelmi 

rendjének kialakításáért. 

 Végzi az utalványozással kapcsolatos feladatokat. 

 Elkészíti és folyamatosan karbantartja az intézmény szabályzatait. 

 Naponta jelentést tesz a TAJ alapú nyilvántartásba NRSZH felé. 

 Szervezi az intézmény gazdasági- pénzügyi belső ellenőrzését. 

 Felelős a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéses működéséért. 
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Munkaköri leírások:  
  Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatait munkaköri leírások tartalmazzák. 

A munkaköri leírások tartalmazzák a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben 

elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan. 

 

A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint 

feladatváltozása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. 

A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért a bölcsődevezető felelős. 

 

 

 A bölcsődevezető feladatai: 

 

 Vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért. 

 Képviseli az intézményt külső szervek előtt. 

 Tervezi, szervezi, irányítja az intézmény szakmai és gazdasági működését. 

 Követi az aktuális jogszabályokat és önkormányzati rendeleteket, amik alapján 

döntéseit meghozza.   

 Megszervezi az intézmény belső ellenőrzését. 

 Felelős a folyamatban lévő, illetve esedékes vezetői ellenőrzés működéséért.  

 Elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait. 

 Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai 

szervezetekkel, intézményekkel. 

 Szervezi a kisgyermeknevelők részére a helyi szakmai továbbképzéseket, valamint a 

törvényben előírtaknak megfelelően biztosítja a személyes gondoskodást végző 

személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. 

 Folyamatosan értékeli az intézmény munkáját. 

 Végzi a gyermekek felvételét.   

 Napi jelentési kötelezettségeit teljesíti, élelmezés, TAJ alapú nyilvántartás  

 

 

 A gyermekek felvételének rendje  
 

Bölcsődébe felvehető: minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen 

ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. A gyermekvédelmi törvény az általános 

rendelkezéshez ad egy kisegítő szabályt, miszerint előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás 

során azon kisgyermeket, akinek a szociális-vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődés 

érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás.  

 A továbbiakban a gyermekvédelmi törvény 43.§ (3) értelmében a bölcsődei felvételnél 

előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 

akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  

 

Védelembe vétel esetén a települési önkormányzat jegyzője kötelezi a szülőt, hogy 

folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását.  

 A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő kérheti, egyéb esetekben a szülő 

hozzájárulásával kezdeményezheti:  

 területi védőnő 

 házi gyermekorvos 

 szociális, családgondozó 
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 gyermekjóléti szolgálat 

 gyámhatóság.  

 

 A gyermek bölcsődei felvétele a következőképen történik:  

 

 A bölcsődés gyermekek felvétele jelentkezés útján történik. 

 A szülő kitölti a Jelentkezési Lapot. 

 A beiratkozáshoz szükséges a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája. 

 Szülő/szülők munkáltatói igazolása, hogy munkavállalói jogviszonyban van. 

 A gyermek taj-kártyájának fénymásolata, lakcím kártyájának másolata. 

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult cserkeszőlői gyermeket- 

a jegyző határozata alapján. 

  A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles a 

normatív kedvezmény igénybevételére jogosító, jogszabály alapján előírt 

nyilatkozatot benyújtani. 

 

 

A felvétel elbírálása: minden jelentkező gyermeket nyilvántartásba vesz a bölcsődevezető. 

A felvételnél meghatározó a Működési Engedélyben megállapított férőhelyszám. A 

felvételnél előnyt élvez a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, valamint a 

gyermekét egyedül nevelő szülő gyermeke. 

 Intézményünkbe 20 hetestől - 3 évesig, illetve év vesztes, SNI-s gyermekek óvoda 

kötelezettségig juthatnak felvételre. 

 

A bölcsőde nyitvatartási rendje 
  

 Intézményünk 6.30-16.30-ig tart nyitva.  

Nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosított a kisgyermeknevelők jelenléte a csoportban.  

 

Az étkezési térítési díj befizetésének rendje 
Az étkezés befizetése csekken történik. 

Hiányzás esetén az étkezés lemondható személyesen vagy telefonon, mindennap 1o óráig.   

A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló jogszabály alapján:  

13. § (1) Ha az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a 

gyermek nem veszi igénybe, a kötelezett az intézmény vezetőjénél, a szünidei 

gyermekétkeztetést biztosítónál bejelenti 

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint 

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi 

igénybe újból a gyermekétkeztetést. 

 

Ez alapján a szülő a bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül az intézményi 

gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 

 

Belépés és benntartózkodás  

 

Minden beíratott gyermek törvényes képviselője tájékoztatást kap arról, hogy intézményünk 

anyagi- tárgyi javak megóvása érdekében riasztóval ellátott épület.  

Ez a Megállapodásban írásos formában rögzítésre kerül.  
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Bölcsődei dolgozók adatvédelmi tájékoztató révén tudomással bírnak a riasztó elhelyezéséről.  

 

Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a bölcsődével.  

 

A gyermekeket kísérő szülők kivételével a bölcsődével jogviszonyban nem álló személyek a 

bölcsődevezetőnek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg a bölcsődében. 

A hivatalos látogatás az intézményvezetővel történt egyeztetés szerint történik. 

 

Alapellátáson túli szolgáltatások 

 

 A bölcsődekóstolgatóra érkező anyukák és gyermekeik igénybe vehetik bölcsődei 

csoportszobánkat és játékainkat kisgyermeknevelő jelenlétében. Ez idő alatt kötetlen szakmai, 

szülői beszélgetésre van lehetőség. 

 

 Üres férőhelyeinken lehetőséget adunk a szülőknek, hogy időszakos gyermekfelügyeleti 

szolgáltatást vegyenek igénybe. Az igénybevétel időpontja dokumentálásra kerül, a 

továbbiakat (óradíj, étkezés díja) a Fenntartó határozza meg.  

 

Az intézmény munkáját segítő közösségek 
 

 Az intézmény vezetője a hatékony és magas színvonalú szakmai munka, a racionális 

gazdálkodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára 

biztosított fórumokon.   

 

 Az intézményi munka irányítását segítő fórumok:   

 vezetői értekezlet 

 kisgyermeknevelői értekezlet 

 dolgozói munkaértekezlet. 

 

Kisgyermeknevelői értekezlet: 

  Szükség szerint, de legalább negyedévente kell tartani. A kisgyermeknevelői értekezletet a 

bölcsődevezető hívja össze és vezeti. 

 

A kisgyermeknevelői értekezlet feladatai:  

 a kisgyermek-nevelők eltelt időszak alatt végzett munkájának értékelése, 

 önértékelés, 

 a hiányosságok feltárása és azok megszüntetésének megoldása, 

 a munkafegyelem értékelése, 

 feladatok megfogalmazása, 

 a csoportok munkáját érintő javaslatok megtárgyalása 

 

 Dolgozói munkaértekezlet: 
 

 Az intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal dolgozói 

munkaértekezletet tart. 

Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi dolgozóját. Az intézményvezető 

a dolgozói értekezleten:  

 beszámol az intézmény munkájáról, 

 értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését, 
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 ismerteti a következő időszak feladatait. 

 

 Az értekezlet napirendjét az intézményvezető állítja össze. Az értekezleten lehetőséget kell 

adni a dolgozóknak véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és 

azokra választ kapjanak. 

 

 Az intézmény munkáját segítő szervezetek:  

 

 a dolgozói érdekképviselet szervezet, - közalkalmazotti fórum  

 érdek-képviseleti fórum. 

 

Dolgozói érdek-képviseleti szervezet: 
 

 Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes 

szervezetével, amelynek célja a dolgozók szakmai érdekképviselete és érdekvédelme. 

 Az intézményben dolgozók a Magyar Bölcsődék Egyesülete, mint szakmai érdekképviselettel 

és a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével van kapcsolatban.  

 

 

IV. Az intézmény működésének főbb szabályai 
 

 Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos főbb szabályai  

   

 A közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejötte 

 

 Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben, vagy határozatlan 

idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen 

feltételekkel és milyen illetménnyel foglalkoztatja. 

  

 Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása. 

 

 A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a foglalkoztatottak alapilletménye, valamint 

bölcsődei és szociális ágazati pótlék, helyettesítési pótlék, délutáni pótlék, azaz mindazon 

juttatások, amelyeket a vonatkozó jogszabály előír, és rendszeres kifizetésre kerül.  

 

 A közalkalmazottat illetményének megállapítása érdekében fizetési osztályba és fizetési 

fokozatba kell besorolni. 

 A munka díjazására vonatkozó megállapításokat munkaszerződésben, vagy kinevezési 

okiratban kell rögzíteni. 

 

 Az illetményt a tárgy hónapot követő hó 3. napjáig kell kifizetni. 

 

 

 Vezetői pótlék:   

 A magasabb vezetőt, valamint a vezető állású közalkalmazottat vezetői pótlék illeti meg. 

 a vezető beosztású közalkalmazott esetén a vezetői pótlék és a pótlékalap 150%-a. 
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Egyéb juttatások  

 

A fenntartónak lehetősége van Képviselő Testületi határozattal béren kívüli juttatást 

kezdeményezni a dolgozók felé.  

 

 

Továbbképzés szabályai  
 

Az intézmény támogatja a szakdolgozók kötelező továbbképzéseken való részvételét, a 

továbbképzési ciklus alatt a szükséges kreditek megszerzését, amelynek során lehetőség 

szerint előnyben kell részesíteni a helyben, vagy részvételi díj nélkül szervezett 

továbbképzéseken való részvételt. 

 

Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akiknek a 

munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. 

 

A továbbképzés, továbbtanulás szabályai:  

 a továbbképzés ütemezetten, a képzési ciklusnak megfelelően történik 

 a továbbképzésre a bölcsődevezető delegálja a dolgozót  

 Az útiköltséget a dolgozó számolja el, az utazás befejezésétől számított 8 napon belül 

 abban az esetben, ha a dolgozó a kötelező továbbképzésen túl, szeretne tanulmányokat 

folytatni, azt köteles írásban engedélyeztetni a munkáltatói jogkör gyakorlójával  

 A tanulmányi költség fenntartó által meghatározott módon támogatható. 

 

 

 A közlekedési költségtérítés  
 A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a 

vonatkozó rendelkezések értelmében megtéríteni. 

 Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az 

intézményvezető részére azonnal be kell jelenteni. 

 

 

Munkaruha juttatás 

  

Az intézmény a közalkalmazott részére a költségvetési előirányzata terhére munkaruhát és 

védőruhát biztosít. 

Juttatás a Munkaruha szabályzat szerint. 

 

Dolgozói étkeztetés 

 

 Az intézmény valamennyi dolgozója jogosult térítési díj ellenében étkezést igénybe venni. 

 Esetünkben meleg konyhai étkezésre van lehetőség, amit helyben fogyasztunk.  

 

 

Gyermekétkeztetés:  

 

 A Közétkeztetési Konyha biztosítja a gyermekek étkeztetését a 37/2014. (IV. 30.) EMMI 

rendelet alapján, a szakhatóságok előírásait betartva.  

A gyermekétkezésre való bejelentését a szabályok szerint az étkezést igénybe vevő nap előtt 

délelőtt 10 -11 óráig kell lejelenteni anyag kiadás miatt.  
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Munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titok megőrzése. 
 

 

 A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben 

lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy kinevezési okmányban leírtak szerint történik. 

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható az 

elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani.  

Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, mely a munkaköre 

betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más 

személyre hátrányos következménnyel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó 

szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezető utasításainak, valamint a szakmai 

elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 

Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 

nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és 

amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. 

Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők:  

 a dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 

 a gondozottak személyiségi jogaihoz fűződő adatok, 

 a dolgozók egészségi állapotára vonatkozó adatok, 

 

 A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója 

köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az 

illetékes felettestől engedélyt nem kap. 

 

 

 Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 
 

 A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az 

alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 

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

nyilatkozatnak minősül. 

 

  Felvilágosítást, nyilatkozattételt intézményünkről fenntartó által kijelölt személy tehet. 

 

 

A munkaidő beosztása 

 

A dolgozók munkaidő beosztásának alapját a bölcsőde nyitvatartási ideje és a vonatkozó 

jogszabályi előírásban foglaltak adják 

 

 A heti munkaidő 40 óra. Túlmunkának csak a napi 8 órán felüli rész számít.  

 

Bölcsődevezető  

 

Munkaideje heti 40 óra, mely napi 8 óra (részletezés a munkaköri leírásban). 

Munkáját úgy kell szerveznie, hogy a bölcsőde nyitvatartási idejének lehető legnagyobb 

részében elérhető legyen. A szülők fogadására kiemelt figyelmet kell fordítania. 
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Kisgyermeknevelők 

 

A 257/2000.(XII.26) a szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdése előírja, hogy a teljes napi 

munkaidőből hét órát kell a munkahelyen eltölteni a bölcsődében foglakoztatott 

kisgyermeknevelőnek. Ezen speciális ágazati jogszabály szerint a bölcsődében foglalkoztatott  

kisgyermeknevelők 7 óra időtartamban kötelesek a munkahelyen munkát végezni és 

feladataikat teljesíteni.  

A fennmaradó időben a munkahelyi vezető szakmai útmutatása alapján a nevelő-gondozó 

munkához kapcsolódó tevékenységeket, így a szülőkkel történő egyéni konzultációt, 

adminisztrációt (egészségügyi törzslap, családi füzet, fejlődési napló), szervezett programokra 

való felkészülést végez, és aktívan részt vesz azokon.  

Ezen túl, a bölcsődei nevelést, gondozást előkészítő, illetve azzal összefüggő egyéb feladatok 

elvégzése, továbbá a gyakornok szakmai segítése, eseti helyettesítés is elrendelhető ebben az 

időszakban. 

 

Munkaidő beosztását munkahelyi vezetője a bölcsőde nyitvatartásán belül, az aktuális 

feladatoktól függően állapítja meg. Munkaerőhiány esetén helyettesítés kerül elrendelésre, 

amelynek időtartama alatt a munkahelyen töltendő idő 8 óra, a gyermekek biztonságos 

ellátása érdekében.  

 

Bölcsődei dajka 

 

Egymást váltva végzik teendőiket, hogy a bölcsőde higiéniája, rendezetttsége folyamatosan 

biztosított legyen.  

 

Szabadság 
 

A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely 

alap és pótszabadságból áll. 

A közalkalmazottak szabadságának és a szabadság kiadásának szabályai a szociális, valamint 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban. 

A szabadság kiadása a munkáltató joga és kötelezettsége, a kiadás előtt azonban a 

munkáltatónak meg kell hallgatnia a munkavállalót. 

A szabadságot úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló évenként egy alkalommal, legalább 14 

egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési kötelezettsége alól (a 14 napba a heti 

pihenőnap és a munkaszüneti nap is beleszámít), de ettől az előírástól a felek közös 

megegyezéssel eltérhetnek. 

A munkaviszony első három hónapját kivéve a munkavállaló jogosult arra, hogy 7 munkanap 

szabadságot kérésének megfelelően legfeljebb két részletben adjon ki a munkáltató – év 

közben kezdődő munkaviszony esetén ennek arányos részét. 

A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt 15 

nappal közölni kell és a munkavállalónak is ezt a határidőt kell megtartania a rendelkezési 

körébe tartozó hét munkanap szabadságot érintően. 

 

 

A dolgozókat megillető, és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni.  

Az intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a bölcsődevezető és a helyettese 

felelős.  

 



13 

 

 

A helyettesítés rendje 

 

Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. 

A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása a bölcsőde vezetőjének, 

illetve helyettesének a feladata. A helyettesítő személyről a bölcsődevezető és helyettese 

gondoskodik.  

A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri 

leírásokban rögzíteni kell. A TAJ alapú nyilvántartás napi feladat, a vezető távolléte esetén a 

helyettese látja el, ha Ő sincs az intézményben, akkor, rangidős kisgyermeknevelő tesz eleget 

ennek a kötelezettségnek. 

 A bölcsődevezető távolléte esetén a bölcsődevezető helyettes végzi el a feladatait. 

A megjelölt” helyettesítő „személynek joga van a TAJ alapú nyilvántartás vezetéséhez, illetve 

bizottsági üléseken és testületi üléseken képviseli a bölcsőde intézményt. Jogosult a 

szabadságolások bonyolításáért, szakmai feladatokért felel.  Bejáráskor segítségére van az 

ellenőrző szervnek.  

A kisgyermeknevelők egymást helyettesítik. 

 A bölcsődei dajkát a konyhai dolgozó helyettesíti, melegítő konyhai személy távolléte esetén, 

bölcsődei dajka helyettesíti  

 

Kártérítési kötelezettség 
 

 A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott 

kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni.  

A közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a 

visszaszolgáltatási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, 

amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel és azokat jegyzék vagy 

elismervény alapján vette át.  

 

Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre 

átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek.  

Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemlegesen felelnek érte.  

Kötelezésnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a KJT, valamint a Munka 

Törvénykönyve az irányadó.  

 

 

 

Anyagi felelősség 

 

Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán 

bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha kár a dolgozó munkahelyén vagy 

más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. 

A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati 

értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be a munkahelyére, illetve vihet ki 

onnan. Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési felszerelési tárgyak 

rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek megóvásáért.  
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Az intézmény ügyfél fogadása 

 

 

A bölcsődevezető, illetve helyettese munkaidőben vagy előre megbeszélt időpontra 

rendelkezésre áll megbeszélésre.  

 

Az intézmény belső és külső kapcsolattartásának rendje 

 

 

Belső kapcsolattartás 

 

Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek 

egymással, szoros kapcsolatot tartanak. 

Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik 

másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési 

kötelezettségük van. A kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok. 

 

A rendszeres és konkrét időpontokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 

 

 

Külső kapcsolattartás 

 

Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a szülőkkel, szakmai 

szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködik. 

 

Szülői értekezletek fogadóórák. 

Az intézmény az év során szóbeli tájékoztatást tart a szülőknek, szülői értekezlet keretében 

évi két alkalommal.  A bölcsődevezető és helyettese személyes megbeszélésekre 

folyamatosan elérhető. A Szakmai Program évszakokra bontott tervét, nyomtatott formában a 

szülők tájékoztatására kiadjuk.  Segítenek, tanácsot adnak a kisgyermeknevelők napi átadás-

átvételkor a szülők számára, illetve személyes beszélgetésekre is lehetőség van.  

 

 

Együttműködés szakmai szervezetekkel, társ intézményekkel 

 

Bölcsődénk folyamatos kapcsolatban van a környező bölcsődékkel, szakmai segítséget a 

megyei módszertani intézettől rendszeresen kérünk, valamint a kormányhivatal biztosít 

részünkre különböző fórumokat. 

 

Az intézmény ügyirat kezelése 
Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. 

Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni.  

 

 

 Bélyegzők használata és kezelése 
 Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, 

cégszerűen aláírt íratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról 

valólemondást jelent.  

 

Az intézményben cégbélyegző használatára jogosult a bölcsődevezető. 
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 Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást 

kell vezetni.  

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet 

az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. 

Az átvevő személyesen felel a bélyegzők megőrzéséért.  

 

Az intézmény gazdálkodási rendje   
 

Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül a kiemelten a költségvetés tervezésével, 

végrehajtásával, jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével a 

bölcsődevezető feladata. 

 

A kötelezettség vállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzésrendje. 

 

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét a Polgármesteri 

Hivatal és az ÁMK vezetője határozza meg. 

 

 

Az intézményben végezhető reklámtevékenység 

 

Az intézményben reklámhordozó csak az intézményvezető engedélyével helyezhető ki. 

Csak szakmai anyagok lehetnek a faliújságon, illetve szociális jellegű hirdetmények.  

Engedélyezve lehet a község kulturális programja, ezekről szóló plakátok kihelyezése.  

 

Az intézményi óvó, védő előírások  

 

Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és 

testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén 

a szükséges intézkedéseket megtegye.  

 Minden dolgozónak ismernie kell az SZMSZ mellékletét képező Munkavédelmi Szabályzatot 

és Tűzvédelmi Szabályzatot, valamint tűz esetére előírt utasításokat, menekülés útját. 

 

Kockázatkezelés 

 

A bölcsőde vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázat elemzést 

végezni, és kockázat kezelési rendszert működtetni. 

A kockázat elemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani az intézmény tevékenységében 

rejlő kockázatokat.  

A kockázat kezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és 

megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatot. 

 

 Bombariadó esetén követendő eljárás 

 

 Akinek tudomására jut, hogy az épületben bombát vagy hasonló robbanó eszközt 

helyeztek el, haladéktalanul értesíteni köteles az intézmény vezetőjét. 

Az intézményvezető a lehető legrövidebb időn belül értesíti erről a tényről az épületben lévő 

valamennyi személyt, majd elrendeli a kivonulási terv szerint az épület elhagyását. 

Az intézményvezető utasítására értesítik a rendőrséget, valamint a tűzoltóságot a 

bombariadóról. 
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V. Záró rendelkezések 
 

Jelen SZMSZ a képviselő-testület jóváhagyása után, 2022………………… 

lép életbe, egyidejűleg hatályát veszti a 2020 szeptember 15-én kiadott, elfogadott SZMSZ. 

 

 

 

 

 

Cserkeszőlő, 2022………………. 

 

 

 

 

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

Boriné Kelemen Margit   

bölcsődevezető helyettes  
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1. számú melléklet 
 

 

 

 

 

Az intézmény szervezeti felépítése 

ˇ 
 

 

Bölcsődevezető 

 

 

Bölcsődevezető-helyettes 
 

 

 Kisgyermeknevelők 
 

 Dajkák 

  

 Tálaló konyhai dolgozó 
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2. melléklet 
 

 

Munkaköri leírások 

 

 

PS ÁMK Cserkeszőlő” SZŐLŐSZEM” Bölcsőde 

5465.Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál u.3 

 

 

M U N K A K Ö R I   L E Í R Á S 

 

 

Név: 

Leánykori név: 

Születési hely, idő: 

Anya neve: 

Adóazonosító száma: 

TAJ száma: 

Lakcíme: 

Munkakör megnevezése: bölcsődevezető 

Munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: érettségi 

Munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés: kisgyermeknevelő  

Beosztása: kisgyermeknevelő, bölcsőde tagintézmény vezető 

Besorolása:   

Közalkalmazotti kulcsszám: 

FEOR szám: 

Munkahelye: PS ÁMK Cserkeszőlő, „Szőlőszem” Bölcsőde   

Munkahelyi vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója: ÁMK intézményvezető 

Munkáját a jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek és az intézmény belső 

szabályzatainak megfelelően végzi. 

 

Feladatai: 

 

1. Biztosítja a bölcsőde szakszerű működésének feltételeit. 

2. Megszervezi a dolgozók tevékenységét, irányítja és rendszeresen ellenőrzi azok 

végrehajtását. 

3. Figyelemmel kíséri a kisgyermekellátás biztonságát, szakszerűségét, ennek érdekében 

szükség esetén intézkedést tesz, vagy kezdeményez felettese irányában. 

4. Elkészíti az irányítása alatt álló dolgozók munkaköri leírását.  

5. Elkészíti és szervezi a dolgozók munkarendjét és munkaidő beosztását, vezeti a szabadság 

nyilvántartásukat. 

6. Pontosan vezeti az előírt nyilvántartásokat, rendszeresen ellenőrizve azokat. 

7. Elkészíti és továbbítja az élelmezésvezetők felé a napi létszámjelentést.  

8. A Kenyszi adatszolgáltatáshoz naponta pontosan rögzíti és továbbítja az adatokat. Ügyel 

az ahhoz kapcsolódó dokumentáció szakszerű kitöltésére, vezetésére, rendszeres 

időközönként ellenőrizve azt.  

9. Elkészíti az éves, havi és soron kívül kért jelentéseket, az adatvédelmi előírások  

      betartásával. 
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10. Intézménye vonatkozásában szükség szerint adatszolgáltatást végez, munkatervet, 

beszámolót készít.  

11. Vezeti a bölcsőde leltárát, kezeli a raktárat. 

12. Biztosítja a dolgozók balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatáson való részvételét.  

13..Részt vesz a bölcsődét érintő biztonsági szemléken.  

14. Folyamatosan figyelemmel kíséri a biztonságos munkavégzés feltételeit és indokolt 

esetben intézkedést tesz, illetve kezdeményez. 

15. Figyelemmel kíséri a dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való folyamatos 

részvételét. 

16. Igénylés útján gondoskodik a nevelő - gondozó és a technikai munka feltételeiről.  

 

17. Ellenőrzi a munka és védőruha használatát.  

18. Ellenőrzi a szakmai és technika munkafolyamatok szakszerűségét, a higiénés 

szabályok betartását. Különös figyelmet fordít a gyermekek élelmezésének szakszerű 

megvalósítására. Szükség szerint intézkedést tesz, kezdeményez.  

19. Folyamatosan kontrollálja a gyermekek korszerű és szakszerű élelmezésének 

megvalósítását. Figyelmet fordít a diétás étkeztetés szakszerű megvalósítására. Szükség 

szerint intézkedést tesz, kezdeményez. 

20. A gyerekek étkezési létszámát rögzíti az előzetes listán és megküldi az ellátási 

ügyintéző felé. 

21.Ellenőrzi a bölcsőde házirendjének betartását. 

22..Ellenőrzi a jogszabályok és belső szabályzatok bölcsődékre vonatkozó előírásainak 

betartását. Mulasztás esetén intézkedést tesz, vagy felelősségre vonást kezdeményez a 

munkáltatónál. 

23. Bölcsődéjének szolgáltatói kultúráját figyelemmel követi, szükség esetén intézkedést 

tesz, vagy kezdeményez. 

24. Szükség szerint vezetői utasítást ad a munkavégzéssel, dolgozói magatartással 

összefüggésben. 

25. A Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített hatásköre szerint ellátja a 

gyermekek bölcsődei felvételével, illetve szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos 

feladatokat. 

        26. Szoros kapcsolatot tart a szülőkkel, értékeli a bölcsődei munkával kapcsolatos 

észrevételeket. Szükség esetén intézkedik, vagy jelzést tesz felettese, illetékes felé.  

27. Együttműködik a társintézmények, hatósági szervek szakembereivel.  

28. Egészségnevelési munkát végez és segíti, ellenőrzi az ilyen jellegű tevékenységet a 

bölcsődében. 

29. Szervezi és levezeti a bölcsődei munkaértekezleteket, valamint a szülői 

értekezleteket. 

30. Segíti az új dolgozó munkába állását, szakdolgozók esetében a gyakornoki szabályzat 

szerint. 

31. Rendszeresen ellenőrzi a szakdolgozók és kisegítő személyzet munkáját, munkára 

képes állapotát, etikai magatartását. 

32. Belső továbbképzéseket szervez mind a kisgyermeknevelők, mind a bölcsődei dajkák 

számára. Biztosítja a dolgozók szakmai programokon való részvételét. 

33. Közreműködik a felújítási és karbantartási munkák előkészítésében és szervezésében. 

34. Az akut műszaki meghibásodásokat jelzi, intézkedést kezdeményez az 

intézményvezető felé. 

35. Ellenőrzi a kisgyermeknevelők által vezetett dokumentációt. Segíti azok szakszerű 

vezetését. 
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36. Gondoskodik az intézeti vagyon védelméről, az ellátott gyermekek és a dolgozók 

biztonságáról. 

37. Gondoskodik a szakmai követelmények, elvek és módszerek maradéktalan 

érvényesüléséről. 

38. Meghatározza és elkészíti a bölcsőde szakmai programját, illetve folyamatosan segíti 

és kontrollálja annak megvalósulását. 

       39.Az intézmény továbbképzési tervében foglaltak szerint továbbképzésen vesz részt, 

önképzést folytat. 

40.Más bölcsődék szakembereinek szervezett szakmai tapasztalatcserében, 

konzultációban aktívan részt vesz.  

41. Gyermekvédelemhez kötődő feladatokat végez, szervez, és irányít.  

42. Ellát egyéb feladatokat is, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. 

43.Helyettesével a munkamegosztást meghatározza. 

 

Hatásköre, jogköre: 

1. Használja a bölcsőde nevét viselő bélyegzőt. 

2. Képviseli a bölcsőde dolgozóit a különböző értekezleteken és fórumokon. 

3. Rendelkezési, utasítási joga van a bölcsőde valamennyi dolgozója tekintetében. 

4. Képviseli a bölcsődét, az egységet közvetlenül érintő ügyekben külső szerveknél.  

5. Joga van a dolgozók munkahelyen belüli átcsoportosítására az elvégzendő feladatoktól 

függően. 

6. Jogosult túlóra elrendelésére, annak szabadnapban történő megváltását 

kezdeményezheti a munkáltatói jogkör gyakorlójánál. 

7. A dolgozók béremelésére, jutalmazására, kitüntetésére javaslatot tesz. 

8. Joga van engedélyezni a 2 nap rendkívüli szabadságot a Mt. és a Kollektív 

Szerződésben meghatározott esetekben. 

9. Joga van a dolgozót munkájából kiállítani, ha az munkavégzésre alkalmatlan. 

10. Jogosult javaslatot tenni a személyi térítési díj csökkentésére. 

 

Felelőssége: 

1. Felelős a bölcsőde dolgozóinak folyamatos felkészítéséért, tájékoztatásáért, 

tevékenységük színvonalának folyamatos javításáért. 

2. Felelős az ellátott gyermekek és a dolgozók biztonságáért. 

3. Felelős az általa kiadott intézkedések, utasítások helyességéért. 

4. Felelős az ellenőrzési feladatok ellátásáért, a szükséges intézkedések megtételéért, 

illetve intézkedések kezdeményezéséért. 

5. Felelős a hatáskörébe utalt intézkedések megtételéért, szakszerűségéért. 

6. Felelős a rendelkezésére bocsájtott intézeti vagyonért. 

7. Felelős a jogszabályok és belső szabályzatok betartásáért. 

8. Felelős azért, hogy a gondozó-nevelő munka színvonalának emeléséért minden lehetséges 

intézkedést megtegyen, gondoskodjon a hibák feltárásáról és kijavításáról. 

 

 

Felelősségének megállapítása a munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe tartozik. 

 

Helyettesítése: 

Helyettest bíz meg, akik távollétében teljes hatáskörrel ellátja feladatait. Gondoskodik arról, 

hogy távolléte ideje alatt mindig legyen intézkedni tudó személy a munkahelyen. 
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Munkaidőbeosztása: 

Heti törvényes munkaideje 40 óra, mely napi 8 óra. A napi 20 perc munkaközi szünetet le kell 

dolgozni. Munkaideje 7.40-16-ig tart.  

 

 

Kapcsolatrendszere: 

A bölcsőde működésével kapcsolatban: 

-  Intézményvezetővel 

- Fenntartóval 

- Munkaügyi feladatokat ellátó munkatársakkal 

- Szakigazgatási szervek illetékes munkatársaival 

- bölcsődeorvossal, 

- gyermekjóléti szolgálat szakembereivel 

- védőnővel, 

- élelmezésvezetővel, 

- szülőkkel. 

  

 

Továbbképzési kötelezettsége: 

A vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint köteles részt venni szakmai továbbképzéseken, 

értekezleteken.  

Munka-és védőruhajuttatás: 

Védőruházatra jogosult a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint. 

Titoktartás: 

A munkája során tudomására jutott szolgálati, hivatali titkot köteles megőrizni.  

Az Etikai Kódexet megismerte és annak betartását magára nézve kötelezőnek tartja. 

 

Munkaviszonyával kapcsolatos jelen munkaköri leírásban nem ismertetett jogaira, 

kötelezettségeire az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az 

irányadók. 

 

A munkaköri leírás az átvétel napjától visszavonásig hatályos. 

 

Cserkeszőlő, 2022………………. 

       …………………………. 

                                                                                          Munkáltató 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek 

ismerem el, egyidejűleg egy példányt átvettem. 

 

 

 

Cserkeszőlő, 2022……………… 

 

       ……………………………. 

                                                                                   Bölcsődevezető 
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M U N K A K Ö R I   L E Í R Á S 

 

N é v: 

Leánykori név: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Munkakör: kisgyermeknevelő 

Munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: érettségi 

Munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés: kisgyermek nevelő-gondozó 

Munkahelye: PS ÁMK Cserkeszőlő „Szőlőszem” Bölcsőde 

Munkahelyi vezetője:………………………….,Bölcsődevezető 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:……………………………ÁMK intézményvezető 

Munkaideje: heti 40 óra 

Munkarendje: 6.30-tól 13.50-ig, vagy 9.10-től 16.30-ig váltott műszakban, az intézményben + 

napi 1 óra adminisztrációs tevékenység, szakmai tevékenység nevelési-gondozási munkával 

kapcsolatban, gyakornok szakmai segítése, eseti helyettesítés. 

Munkáját a jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek megfelelően, munkahelyi vezetője 

iránymutatása alapján végzi. 

 

Feladatai: 

 

1. Ismeri, elismeri, és tiszteletben tartja a gyermek jogait, napi munkáját ezek 

érvényesülésének szellemében végzi. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként – ha arra 

szükség van – kezdeményezéssel fordul a bölcsődevezető, az intézmény gyermekvédelmi 

felelőse, felé. Különös figyelemmel kíséri azokat a jeleket, amelyek a gyermek 

elhanyagolására, veszélyeztetettségére engednek következtetni. 

2. Kiemelt figyelmet fordít a gyermekeket körülvevő környezet biztonságosságára 

(személyi, fizikai-tárgyi), az ellátás folyamatosságára és szakszerűségére. 

3. Figyelemmel kíséri és elősegíti a gyermekek testi, lelki, szociális jólétét; ennek érdekében 

nagy hangsúlyt fektet érzelmi biztonságuk megteremtésére, személyiségfejlődésük 

kiegyensúlyozottságára, önállósodásuk folyamatára. 

4. Nevelő-gondozó munkáját a korosztály életkori sajátosságainak ismeretében a szakmai 

alapelvek és követelmények megtartásával, személyre szabottan végzi. Ennek során 

tiszteletben tartja a gyermek személyiségét, egyéni fejlődési ütemét, s az ezekhez fűződő 

jogát. 

5. Tudatosan törekszik a gyermek alapos megismerésére (beleértve azokat a tényezőket is, 

amelyek közvetve alakítják, befolyásolják állapotát), hogy megértse, majd adekvátan 

tudja segíteni őt fejlődésében. Ehhez folyamatosan alkalmazza a szakmai megfigyelést, 

mint módszert, valamint összegyűjti a szakmai értelemben indokolt és értékes 

információkat, amelyek birtokában biztosítani tudja részére az őt leginkább segítő, 

szakszerű, egyéni bánásmódot. 
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6. Szakmai felkészültsége talaján (a gyermek fejlődési jellemzőinek ismeretében) törekszik 

a szülővel kölcsönösen elfogadó, egymás kompetenciáját tiszteletben tartó együttműködés 

kialakítására. Az együttműködés során a gyermek aktuális fejlődési jellemzőinek 

megfelelően támogatja a szülőt (információ, ismeretnyújtás, gyakorlati tapasztalatszerzés, 

személyes példa stb.) az egységes nevelő hatások alkalmazásának érdekében. 

7. A szülőkkel való együttműködés során – a gyermekek érdekeit szem előtt tartva – 

igyekszik erősíteni/támogatni az anyákat, apákat szülőszerepükben, gyermekneveléssel-

gondozással kapcsolatos ismereteik bővítésében, a szülő-gyermek kapcsolat 

kialakításában, e kapcsolat fontosságának láttatásában. Ennek érdekében 

felkészültségéből adódó szakmai magabiztosságot, kellő szociális érzékenységet, hiteles 

és példamutató magatartást tanúsít. Sokoldalú eszköztárat alakít ki, hogy a bölcsőde 

nyitottságával a napi gyakorlat szintjén éljenek a szülők. A közvetett és közvetlen 

kapcsolattartási formákat adekvát módon alkalmazza. 

8. Az életkori sajátosságok ismeretében, a gyermekek egyéni fejlődési üteméhez 

alkalmazkodva tesz eleget a szakmai követelmények, elvek megvalósulásának. Ennek 

során szorosan együttműködik kisgyermeknevelő munkatársával, biztosítja számukra a 

szakmailag fontos információkat. 

9. Különös gondot fordít a sajátos igényű, különleges nevelési szükségletű gyermek 

ellátására, fejlődésének egyedi biztosítására.  

10. Nagy hangsúlyt fektet a szociális hátránnyal érkező gyermek fejlődésének szakszerű és 

sokoldalú támogatására, az esetleges lemaradások korrigálására. Védelembe vett gyermek 

esetén fokozottan figyel azokra a tényezőkre, amelyek indokául szolgálnak az 

intézkedésnek, illetve jelzőrendszeri feladatait felelősen, szakszerűen és hitelesen látja el. 

Iránymutatást nyújt az igényelhető családi támogatásokról.  

11. A bölcsődei napirend szervezése során egyaránt eleget tesz a gyermek(ek) 

szükségleteinek kielégítéséből, a szakmai követelményekből, a munkaszervezési elvekből 

következő elvárásoknak. Tudatosan törekszik arra, hogy az ébrenléti időben sokoldalú 

tevékenységre, ismeret- és tapasztalatszerzésre nyújtson lehetőséget. 

12. Nevelő-gondozó munkáját a szakmai alapelvek következetes megtartásával végzi. Ennek 

érdekében törekszik kisgyermeknevelő munkatársaival közösen kialakítani és a 

gyakorlatban egységesen megvalósítani azokat az aktuális szakmai irányokat, elveket, 

módszereket, amelyek az adott gyermek/csoport számára a legkedvezőbbek. 

13. Szakmai ismereteinek, gyakorlati tapasztalatainak felhasználásával hozzájárul a bölcsőde 

szakmai programjának elkészítéséhez, és annak gyakorlatban történő megvalósításához.  

14. Szakmai értékrendje szerint közvetíti az egészség megtartásának fontosságát, ezért 

folyamatos egészségnevelői munkát végez a kisgyermekeket nevelő családok irányába. 

Kiemelt figyelmet fordít a gyermekek szakszerű, szakmai követelményeknek, elveknek 

eleget tevő étkezésére, különös tekintettel a diétás étkezést igénylőkre. 

15. Rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekek egészségi állapotát, annak változásait. 

Segíti a bölcsődeorvos munkáját, előkészíti a vizsgálatokat, a gyermeknek biztos érzelmi 

támaszt nyújtva részt vesz azokon. A bölcsődeorvos instrukcióit, javaslatait közvetíti a 

szülők felé. A bölcsődeorvos távollétében a lázas, beteg gyermeket gyógyulásáig kitiltja, 

gondoskodik a szülő értesítéséről. 

16. Az aktuális követelményeknek megfelelően vezeti a bölcsődei dokumentációt. 

Szakszerűen, pontosan, tartalmasan és folyamatosan rögzíti a gyermek fejlődésével 

kapcsolatos szakmai megfigyeléseit, ismereteit, információit (eü. törzslap, fejlődési napló, 

fejlődési tábla, családi füzet, csoportnapló). Jelentési, adatszolgáltatási feladatainak – az 

adatvédelmi törvény előírásait betartva – a bölcsődevezető útmutatása alapján tesz eleget. 

17. Tudásának szinten tartása, illetve bővítése érdekében munkáltatója kirendelése alapján, 

szakmai programokon vesz részt, eleget tesz továbbképzési kötelezettségeinek. Ezen túl 
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rendszeresen figyelemmel kíséri az ellátás helyzetének országos és helyi alakulását, 

szakmai publikációk, információk stb. megjelenését. 

18. Folyamatosan kapcsolatot tart a bölcsődei dajkával, technikai dolgozókkal a gyermekek 

ellátásának aktuális feladatai szerint, a szakmai követelményeknek megfelelő módon. 

19. Gondoskodik a gyermekek tiszta, esztétikus megjelenéséről, ha szükséges, személyi 

higiéniájukat is biztosítva, környezetük rendezettségéről és ízléses díszítéséről, a 

közegészségügyi szabályok maradéktalan betartásáról.  

20. A csoportszoba és a kiszolgáló helyiségek berendezéseinek, bútorainak, eszközeinek 

állagát óvja, az alleltárat felelősséggel kezeli.  

21. Műszaki és egyéb meghibásodást azonnal jelenti a bölcsődevezetőnek.  

22. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton, munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatáson 

rendszeresen részt vesz. 

23. A bölcsőde zárásakor meggyőződik az ablakok, ajtók biztonságos bezártságáról, a 

riasztórendszer bekapcsolásáról. 

24. Ezen túl a mindenkori munkahelyi vezetője egyéb feladatok ellátásával is 

megbízhatja, ha a munkaerőhelyzet úgy kívánja. 

 

Hatásköre, jogköre: 

 

A kisgyermeknevelő jogosult arra, hogy: 

- jelzőrendszeri feladatainak a vonatkozó törvény előírásai szerint eleget tegyen, 

- sajátos esetben tanácsot, segítséget kérjen a bölcsődevezetőtől, bölcsődeorvostól 

- a gyermekek testi épségét, biztonságát veszélyeztető események, történések esetén 

azonnali intézkedést tegyen, 

- a gyermek egészségi állapotának betegségre, rosszullétre utaló megváltozása esetén a 

szükséges intézkedést megtegye, 

- a többi gyermekre fertőzésveszélyt jelentő beteg gyermek hazaviteléről gondoskodjon,  

- a személyi-tárgyi feltételeket, a szakmai munka színvonalát pozitív irányba 

befolyásoló javaslatot tegyen, 

- véleményével hozzájáruljon a tagintézmény szakmai programjának megalkotásához, 

- a munkájához szükséges információk birtokába kerüljön, 

- továbbképzéseken részt vegyen, 

- a gyermekek egyedi étkezési térítési díjának csökkentésére javaslatot tegyen, 

- megfelelő térítési díj ellenében az intézmény telefonját magáncélra használja. 

 

Felelőssége: 

 

A kisgyermeknevelő felelősséggel tartozik: 

- jelzőrendszeri kötelezettségeinek teljesítéséért, 

- a rábízott gyermekek biztonságáért, egészséges testi és szellemi fejlődéséért, 

- a nevelési-gondozási munka érzelmi biztonságot nyújtó, a gyermekek harmonikus 

személyiségfejlődését segítő, magas szakmai színvonalon történő végzéséért, 

- a nevelési elvek és módszerek következetes, összehangolt, a gyermekek épülését 

szolgáló alkalmazásáért, 

- a bölcsődei adminisztráció szakszerű és folyamatos vezetéséért, 

- az érvényes közegészségügyi szabályok betartásáért, 

- a környezete rendjéért, tisztaságáért, a rendelkezésre bocsátott eszközök, bútorok 

állagmegóvásáért, a leltár gondos kezeléséért, 

- a munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatáson való rendszeres részvételéért, 
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- saját egészségének megóvásáért, a rendszeres orvosi vizsgálatokon való 

megjelenéséért, az egészségügyi kiskönyv aktualitásáért, bemutatásáért, 

- a bölcsőde biztonságos zárásáért,  

- az intézményi szintű szabályok, a helyi közösség által kialakított és követendőnek 

tartott szabályok megtartásáért, a munkafegyelem megőrzéséért, valamint 

közalkalmazotthoz méltó magatartás tanúsításáért mind a munkahelyen, mind azon kívül.  

 

Helyettesítése: 

 

Helyettesítését kisgyermeknevelő párja végzi. Ugyanúgy ő helyettesíti kisgyermeknevelő 

párját annak távolléte esetén.  

 

 

Munkaidőbeosztása: 

 

Heti munkaideje 40 óra, melyből a gyermekek között (munkahelyen) eltöltendő napi 7 óra.  

A fennmaradó időben a munkahelyi vezető szakmai útmutatása alapján a nevelő-gondozó 

munkához kapcsolódó tevékenységeket, így a szülőkkel történő egyéni konzultációt, 

adminisztrációt (egészségügyi törzslap, családi füzet, fejlődési napló), szervezett programokra 

való felkészülést végez, és aktívan részt vesz azokon. Ezen túl, a bölcsődei nevelést, 

gondozást előkészítő, illetve azzal összefüggő egyéb feladatok elvégzése, továbbá a 

gyakornok szakmai segítése, eseti helyettesítés is elrendelhető ebben az időszakban. 

Munkaidő beosztását munkahelyi vezetője a bölcsőde nyitvatartásán belül, az aktuális 

feladatoktól függően állapítja meg.  

 A jelenléti ívet köteles naprakészen vezetni. 

 Éves szabadságtervét közvetlen munkatársaival szükséges egyeztetnie.  

 Távolmaradását szabadság esetén három nappal előre kell jeleznie.  

 Munkaidő alatt a bölcsődéből csak a bölcsődevezető engedélyével lehet távol. 

 

Kapcsolatrendszere: 

 

Köteles korrekt, jó munka- és személyes kapcsolatot kialakítani mindenkivel, akivel a 

munkavégzése során kapcsolatba kerül, különös tekintettel a szülőkre.  

Más szervekkel, intézményekkel, dolgozókkal csak a szolgálati út betartásával tarthat 

hivatalos kapcsolatot.  

Amennyiben a bölcsődébe szülő, vagy az intézményhez nem tartozó idegen, javítási munkát 

végző személy érkezik, köteles erről haladéktalanul értesíteni a bölcsődevezetőt, annak 

távollétében a bölcsődevezető helyettest. Ezekben az esetekben önálló intézkedésre nem 

jogosult.  

 

 

Továbbképzési kötelezettsége: 

 

Munkahelyi vezetője utasítása szerint köteles részt venni szakmai továbbképzéseken, 

értekezleteken, tapasztalatcseréken és egyéb szakmai programokon. Köteles szakterületére 

vonatkozóan folyamatosan tájékozódni, önképzést folytatni munkája eredményességének 

javítása érdekében.   
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Munka és védőruhajuttatása: 

 

Védőruházatra jogosult a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint. 

 

 

Titoktartási kötelezettsége: 

 

A munkája során tudomására jutott szolgálati, hivatali titkot köteles megőrizni, az 

adatvédelemre vonatkozó előírásokat betartani. 

 

Munkaviszonyával kapcsolatos jelen munkaköri leírásban nem ismertetett jogaira, 

kötelezettségeire az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az 

irányadók. 

 

 

 

A munkaköri leírás az átvétel napjától visszavonásig hatályos. 

 

Cserkeszőlő, 2022…………. 

       

 ________________________________ 

         bölcsődevezető 

A munkaköri leírást jóváhagyom: 

 

Cserkeszőlő, 2022………… 

     

 _______________________________ 

       munkáltató 

 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek 

ismerem el, egyidejűleg egy példányt átvettem. 

 

Cserkeszőlő, 2022……….  

 

 _____________________________ 

kisgyermeknevelő  
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M U N K A K Ö R I   L E Í R Á S 

 

N é v: 

Leánykori név: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Munkakör: bölcsődei dajka  

Munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: 8 általános iskola 

Munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés: szakképesítést nem igényel 

Munkakör betöltéséhez szükséges képesítés: bölcsődei dajka 

Munkahelye: PS ÁMK Cserkeszőlő ’Szőlőszem” Bölcsőde 

Munkahelyi vezetője:                                                bölcsődevezető 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:……………………………intézményvezető 

Heti munkaideje: 40 óra, 

 

Munkaköréhez kötődő feladatait közvetlenül a bölcsődevezető irányítása mellett végzi. 

Munkaköri feladatai az egész bölcsődére kiterjednek, ezen belül a feladatmegosztást a 

bölcsődevezető határozza meg. Munkáját úgy kell végeznie, hogy a gyermekek napirendjét ne 

zavarja, azaz csak azokban a helyiségekben és csak akkor végezheti a takarítást, amikor a 

gyermekek nem tartózkodnak ott.  

 

Feladatai: 

 

Naponta végzendő feladatok: 

 

-  A fürdőszobában a mosdókagylók, gyermekkád, zuhanytálca, WC-kagylók, bilikiöntő 

kisúrolása, fertőtlenítése.  

- A szülők által használt mosdó fertőtlenítése, felmosása.  

- Reggelente a gyermekek érkezéséig, vagy délután a gyermekek távozása után, nyitott 

ablaknál a csoportszobák porszívózása, szőnyeg, padozat áttörlése. A bútorok, polcok, 

lambéria, virágállvány stb. portalanítása nedves ruhával. 

- Reggeli, ebéd, uzsonna után az asztalok és székek letörlése, a csoportszoba felsöprése, 

majd tisztítószeres felmosása.  

- Az étkezések időszakában a váratlan események következményeinek (kiömlő étel, 

hányás, széklet stb.) azonnali fertőtlenítős feltakarítása. 
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- A gyermekek napirendjéhez igazodóan az öltöző, fürdőszoba fertőtlenítős oldattal való 

felmosása.  

- Tisztítószeres, fertőtlenítőszeres vízzel a mosdókagylók körüli csempék, csaptelepek, 

piperepolcok, tükrök, szappantartók lemosása, áttörlése. 

- A nap folyamán a szemetes és pelenkatároló badellák szükség szerinti kiürítése, 

kimosása, fertőtlenítése. A szennyezett textilpelenkák szakszerű kezelése, azaz bő 

vizes áztatása, fertőtlenítése, mosásra történő előkészítése. Az eldobható pelenkák 

higiénés szabályok szerinti, azaz lezárt szemeteszsákban történő kidobása a 

szeméttárolóba.  

- Napközben a területéhez tartozó egyéb helyiségek takarításának folyamatos elvégzése. 

Fertőző betegségek időszakában fokozott napi szintű fertőtlenítős lemosás végzése a 

takarítási területén, kiemelten az ajtók, kilincsek vonatkozásában.  

- A bölcsődevezető, kisgyermeknevelő útmutatása szerint, a csoport napirendjéhez 

igazodva, az udvari játéktevékenységhez szükséges játékeszközök kikészítése az 

udvarra, majd szükség szerinti rendbetételük után elpakolásuk a játékraktárba.  

- A csoport napirendjéhez igazodóan, a kisgyermeknevelőkkel történt egyeztetés alapján 

a levegőztetésnél felügyelet biztosítása a csoportszobában és az udvaron, melynek 

során fokozottan ügyel a gyermekek biztonságára.  

- A gyermekek ellátásába a bölcsőde vezetőjének iránymutatása alapján kapcsolódik be. 

E feladatkörében azonban a szülők tájékoztatásában csak részben illetékes, egyeztetnie 

kell a bölcsődevezetővel az átadásra kerülő információkat. (reggeli átvétel, délutáni 

hazamenetel)  

- Altatáshoz a fektetők és ágyneműk, előkészítése. Délutános műszakban azok 

elpakolása.  

- A gyermekek alvásidejében a feladatköréhez tartozó helyiségek, öltöző, és fürdőszoba 

felmosása.  

-  Takarítási területén lévő virágok szükség szerint gondozása (öntözés, átültetés, a 

száraz levelek leszedése stb.) 

Hetente végzendő feladatok 

 

- Munkáját úgy kell szerveznie, takarítási munkatervét úgy kell kialakítania, hogy 

hetente egyszer minden rábízott helyiségben megtörténjen a nagytakarítás. Ez 

magában foglalja a lámpatestek, burák, csövek, fűtőtestek, stb. tisztítószeres vízzel 

történő lemosását, a falak, mennyezet, virágok portalanítását. Ajtók, mosható 

falburkolatok, csempék tisztítószeres, majd fertőtlenítőszeres lemosását. 
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Negyedévente végzendő feladatok:  

 

-  Ablaktisztítás, függönyök mosása a rábízott helyiségekben. 

- Szőnyegek nagytakarítása.  

 

 

Egyéb feladatok 

 

- Szükség esetén konyhai feladatok végzése a konyhai kisegítő munkakörre vonatkozó, 

annak munkaköri leírásában rögzített feladatok alapján. A konyhai feladatok során 

kiemelt figyelemfordítása a HACCP szabályok betartására, a konyhai gépek, eszközök 

előírás szerinti használatára. (robotgép, mosogatógép, stb.)  

- Nyári zárás idején mindenre területre, felületre kiterjedő nagytakarítás 

(szőnyegtisztítás, ablaktisztítás, berendezési tárgyak, falburkolatok) elvégzése, 

beleértve az esetenként történő festések utáni takarítást is.  

- Mosodai feladatok ellátása során, a gyermekek ellátásához szükséges textíliák 

(pelenka, ágynemű, asztalterítő, stb.) higiénikus, igényesen történő áztatása, mosása, 

vasalása. A textíliák kezelése során a közegészségügyi szabályok betartása, a 

mosószerek gondos, pontos adagolása. A mosógép és szárítógép használati utasítás 

szerinti kezelése, balesetvédelmi előírások pontos betartása.  

- Rágcsáló, rovar munkaterületén való észlelése esetén, jelzés megtétele a 

bölcsődevezető felé, a soron kívüli rovarirtás érdekében.  

-  A tisztítószerek és fertőtlenítőszereknek a mindenkori előírás szerinti, pontos, 

mérőpohárral történő adagolása. Külön takarítóeszköz (vödör, felmosó, lemosó) 

használata a csoportszobákban, fürdőszobákban, WC-ben. 

-  A tisztító és fertőtlenítőszerek mindenkori közegészségügyi előírásokat figyelembe 

vevő, utasításoknak megfelelő alkalmazása és biztonságos tárolása. A takarító 

eszközök használat utáni kimosása és elzárása az erre a célra kijelölt helyiségbe, 

szekrénybe. 

- Az intézmény Szakmai Programjának megvalósításában való aktív részvétel 

(gyereknap, ételbemutató stb.).  

- Munkaértekezleteken, intézményi megbeszéléseken való aktív részvétel.  

- Továbbá mindazon feladatok ellátása, amellyel a bölcsőde vezetője megbízza, a kapott 

útmutatás szerint.  

  

 

Hatásköre, jogköre:  

 

Jogosult a munkavégzése során tapasztalt problémákról tájékoztatni a bölcsődevezetőt, 

javaslatot is tenni azok megoldására.  
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Felelőssége: 

 

 Felelős a munkaköri leírásban rögzített feladatai pontos és maradéktalan elvégzéséért, 

annak érdekében, hogy a gyermekcsoportok napirendje zökkenőmentesen valósuljon meg 

és higiénikus, esztétikus környezet vegye körül őket.  

 Felelős a biztonságos munkavégzésért, a rábízott elektromos gépek (porszívó, 

szőnyegtisztító, mosogatógép, mosógép stb.) előírásszerű és gondos használatáért. 

 Felelős a takarításhoz kiadott vegyszerek, tisztítószerek előírás szerinti és gazdaságos 

felhasználásáért.  

 Felelős a konyhai feladatok ellátásakor a HACCP előírásainak betartásáért, a konyhai 

kisegítő munkaköri leírásban foglalt feladatok pontos elvégzésért. 

 Felelős a rendelkezésére bocsátott védőruháért, annak állapotáért. (minőség, higiénia) 

 Felelős az egészségügyi kiskönyvében szereplő vizsgálatok érvényességéért, a 

családjában történő fertőző megbetegedések jelentéséért.  

 Felelős a munkaterületén történt minden rendkívüli esemény bölcsődevezető felé való 

jelentéséért.  

 Felelős a napi munkaidő pontos betartásáért, a munkából való távolmaradásának 

legkésőbb a munkakezdésének idejére történő jelentéséért. 

 

 

Helyettesítése: 

 

 Távollétében takarítási, egyéb feladatait az intézményvezető által erre kijelölt bölcsődei 

dajka, technikai dolgozó munkatársa veszi át.  

 

Munkaidőbeosztása: 

 

 Heti munkaideje 40 óra. Napi munkaideje: Hétfőtől- Péntekig napi 8 óra, napi 20 perces 

munkaközi szünet, amit le kell dolgozni. Napi munkaideje váltott beosztásban, 7.00 – 

15.20.-ig, illetve 8.30 – 16.50 óráig tart.  

 A jelenléti ívet köteles naprakészen vezetni. 

 Éves szabadságtervét a bölcsődevezetővel szükséges egyeztetnie.  

 Távolmaradását szabadság esetén három nappal előre kell jeleznie.  

 Munkaidő alatt a bölcsődéből csak a bölcsődevezető engedélyével lehet távol. 

  

 

Kapcsolatrendszere: 

 

Munkavégzése során kapcsolatot tart: 

 bölcsődevezetővel 

 kisgyermeknevelővel 

 konyhai dolgozókkal 

 

Más szervekkel, intézményekkel, dolgozókkal csak a szolgálati út betartásával tarthat 

hivatalos kapcsolatot.  

Amennyiben a bölcsődébe szülő, vagy az intézményhez nem tartozó idegen, javítási munkát 

végző személy érkezik, köteles erről haladéktalanul értesíteni a bölcsődevezetőt, annak 

távollétében a bölcsődevezető helyettest. Ezekben az esetekben önálló intézkedésre nem 

jogosult.  
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Továbbképzési kötelezettsége: 

Köteles részt venni mindazon szakmai továbbképzésen, amire a munkáltatója, munkahelyi 

vezetője kirendeli. (például: munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, higiéniai oktatáson.) 

 

 

 

Munka – és védőruha juttatás: 

Védőruházatra jogosult a vonatkozó jogszabályban foglaltak alapján.  

 

 

 

Titoktartás: 

 

A munkavégzése során tudomására jutott szolgálati, hivatali titkot köteles megőrizni. 

A megszerzett adatokat, információkat köteles bizalmasan kezelni és illetéktelenek számára 

sem szóban, sem írásban tovább nem adhatja. 

 

A munkaviszonyával kapcsolatos jelen munkaköri leírásban nem szereplő jogaira és 

kötelezettségeire az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak 

vonatkoznak. 

 

 

 

 

 

 

Munkaköri leírása az átvétel napjától visszavonásig érvényes. 

 

Cserkeszőlő, 2022…………. 

      ………………………………… 

       bölcsődevezető 

 

 

A munkaköri leírást jóváhagyom: 

 

 

Cserkeszőlő, 2022………….. 

      _____________________________ 

       munkáltató 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek 

ismerem el, egyidejűleg egy példányt átvettem. 

 

 

Cserkeszőlő, 2022……………. 

 

      __________________________________ 

      bölcsődei dajka 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
 

 

 Név:  

 Leánykori név:  

 Születési hely: 

 Születési idő: 

 Adóazonosító száma:  

 TAJ száma:  

 Anyja neve:  

 Lakcíme:  

 Munkavállaló iskolai végzettsége, képzettsége: szakmunkás 

      8.Beosztása/munkakör megnevezése/: tálaló konyhai dolgozó 

9.Besorolása: 

Közalkalmazotti kulcsszám: 3010900 

FEOR szám: 9236 

10. Előírt szakképzettsége:  

Iskolai végzettség:  

12.  Munkahelye: P.S.  ÁMK Cserkeszőlő „Szőlőszem” Bölcsőde 

      13.Heti munkaideje: 40 óra 

14. Munkarendje: 7.15 – 15.35 

15. Munkáltatói jogkör gyakorlója (beosztása): ÁMK intézményvezető 

16. Közvetlen felettese: bölcsőde tagintézmény vezető 

 

II.  Egyéni feladatok: 
Feladata a gyermekélelmezéssel kapcsolatos tálalói teendők ellátása. A készételek és 

a félkész ételek szakszerű tálalása megadott időpontra. Reggeli, tízórai, uzsonna 

készítése, tárolása. A konyha higiénés tisztán tartása, HAACCP rendszernek megfelelő 

dokumentumok vezetése. 

Munkaköri feladata az ételminták az ÁNTSZ előírás szerinti tárolása. 

Ügyel a kitálalt ételek balesetmentes elszállítására, megfelelő hőmérsékletére. 

 

  
I. Ezen kívül köteles elvégezni: mindazon munkaköri leírásban nem rögzített, 

munkakörén kívül eső feladatokat, amelyek végzettségének, képzettségének 

megfelelnek, s egészségét nem veszélyeztetik, emberi méltóságát nem sértik, amellyel 

munkahelyi vezetője szóban, vagy írásban megbízza. 

II. Helyettesítések: 
Ki helyettesíti betegség, szabadság esetén? 

 Megbeszélés alapján a dajka helyettesíti. 

III. Információs szolgáltatásai: Kapott információk. Utasítás szerint jár el. 

Adott információk valódiságáért felelősséget vállal. 

IV. Ellenőrzési tevékenységei: Élelmiszerek megfelelő mennyiségének, minőségének 

ellenőrzése, szavatossági időn belül felhasználásuk.   

V. Hatásköre: A HACCP rendszer működtetése során az előkészítés és az ételszállítás 

műveleteihez tartozó technológiai utasításai betartásának teljes egészére. 

VI. külső kapcsolatok: közétkeztetési konyha, szakácsnő, élelmezésvezető. 

 



35 

 

VII. Felelőssége: Felel az élelmezéshez szükséges nyersanyagok előkészítéséért, 

gazdaságos anyagfelhasználásért. Felel meghatározott időpontokban való szakszerű 

tálalásért. A mosogatási, takarítási utasítások betartásáért. Felelős az ételhulladék 

megfelelő tárolásáért. Az elektromos berendezések kezelésére vonatkozó előírások 

betartásáért. 

A szavatossági idők figyelemmel kíséréséért. HACCP előírásnak megfelelő 

dokumentumok felelősségteljes vezetéséért.  

VIII. Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése 

és továbbítása csak az ÁMK intézményvezető felhatalmazása alapján, az iratkezelési 

szabályzat keretei között történhet. A Bölcsőde Etikai kódexét megismerte, annak 

betartását magára nézve kötelezőnek tartja. 

IX. Az előírt helyen, időben, munkaképes állapotban köteles megjelenni és munkaidejét 

munkában tölteni, illetve az alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére 

állni. 

X. A konyhában védőruhát használ (köpeny, kötény, hajháló, védőcipő), utcai ruhában 

tartózkodni tilos!  

XI. Munkaközi szünetét (műszakonként 20’) két részletben, a munkafolyamatoknak 

megfelelően töltheti, ezt az időszakot pihenésre használja. 

 

 

 

 A munkaköri leírást kiadta: 

 

                 

  Cserkeszőlő, 2022………....... 

        …………………………… 

Munkáltató 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem és azokat magamra nézve kötelezőnek 

ismerem el, egyidejűleg egy példányt átvettem.  

 

A munkaköri leírás átvétele napjától visszavonásig érvényes.  

 

 

Cserkeszőlő, 2022.                 

        ………………………………. 

Munkavállaló 
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PS ÁMK Cserkeszőlő „Szőlőszem” Bölcsőde 

5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál u. 3 

 

 

 

Házirend 

 

A bölcsőde neve és címe: . 

Telefonszám:   

Intézményvezető neve:  

Bölcsőde vezetője:  

 

Tisztelt Szülők!  

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket intézményünkben. Az elkövetkezendő években 

közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha 

kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi partnerek lehetünk.  

Ezt támogatja a Házirend is, amelynek elkészítésénél a jogszabályi elvárásokat, az Önök 

igényeit, jogait és kötelezettségeit, valamint gyermekeik mindenekfelett álló érdekeit vettük 

figyelembe. Az intézményválasztással együtt a Szakmai programunkat és a Házirendet is 

elfogadták. 

 

Ezért kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazottakat figyelmesen olvassák el, vagy 

hallgassák végig és partneri együttműködésünk, s a gyermekek biztonsága, nyugalma 

érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására, alkalmazására.  

 

I. A bölcsőde működése 

 

 

1. A bölcsődében 20 hetes kortól 3 éves korig neveljük-gondozzuk a gyermeket. Ha a gyermek 

a 3. életévét betöltötte, a nevelési-gondozási év végéig maradhat a bölcsődében. 

Amennyiben még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai felvételét a bölcsőde orvosa nem 

javasolja, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább nevelhető-gondozható a 

bölcsődében. A sajátos nevelési igényű gyermek legfeljebb 6. életévének betöltését követő 

augusztus 31-ig nevelhető-gondozható a bölcsődében.  

 

2. A sajátos nevelési igényű gyermek abban az esetben vehető fel a bölcsődébe, ha sajátos 

nevelési igényét a szakértői bizottság szakértői véleményben megállapította. A sajátos 

nevelési igényű gyermeket próbaidővel lehet felvenni, amelynek letelte után a gyermekkel 

közvetlenül foglalkozó szakmai csoport és a szülő közösen értékeli a gyermek 

beilleszkedését, és dönt a gyermek további neveléséről, gondozásáról. 

 



3. A bölcsőde hétfőtől-péntekig 6.30-16.30 között tart nyitva. 

      Kérjük a reggeli és délutáni érkezésnél vegyék figyelembe, hogy az étkezések időszakában, 

(reggeli 8.00.-8.30, ebéd 11.30.-12.00, uzsonna 15.00.-15.15) a gyermekek átvétele és 

kiadása nehezebben megoldható, hiszen a kisgyermeknevelőnek az étkező gyermekekre 

kell figyelniük. Természetesen lehetőséget biztosítunk reggel a későbbi érkezésre, ebben az 

esetben azonban a gyermek reggeliztetését kérjük, otthon oldják meg.  

       

4. Kérjük a szülőket, hogy reggel öltöztessék át gyermeküket a saját játszóruhájába, és minden 

esetben gondoskodjanak a kézmosásról is. Kérjük, nyújtsanak tájékoztatást a 

kisgyermeknevelőnek a gyermek hogylétéről, a vele kapcsolatos otthoni eseményekről, 

esetenként az érte érkező a kisgyermeknevelők által még nem ismert személyről. 

 

5. A gyermek délutáni távozásakor a kisgyermeknevelő beszámol a napi eseményekről, majd 

ismét a szülő öltözteti át a gyermekét az otthoni ruhába. Kérjük, a bölcsődében használt 

saját szennyezett ruhát vigyék haza, és gondoskodjanak cseréjéről, pótlásáról is az 

évszaknak megfelelően. 

 

6. A gyermek hazaviteléről a nyitvatartási időn belül a szülők valamelyikének, a szülő által 

írásban meghatalmazott, vagy a kisgyermeknevelőnek előzetesen bemutatott felnőttnek kell 

gondoskodnia. Ittas felnőttnek (ittas szülőnek), 16 éven aluli kiskorúnak, meghatalmazás 

nélküli idegen felnőttnek a kisgyermeknevelő nem adja ki a gyermeket! A gyermek 

hazaadását követően a szülő vagy az arra meghatalmazott személy felelős a gyermekért a 

bölcsőde területén is.  

Kérjük a Szülőket, hogy gyermekeik testi épségének védelmében, a bölcsődébe érkezéskor 

illetve távozáskor a bejárati ajtók és kapuk zárására fokozottan ügyeljenek.  

 

7. A gyermek személye körül kialakult esetleges vitákat (folyamatban lévő válás, 

gyermekelhelyezés, láthatás stb.) kérjük otthon tisztázni, a bölcsődében ennek a 

gyermek/gyermekek érdekében nem tudunk teret adni. A szülői felügyelet gyakorlásának 

kérdésessége esetén a bírósági határozatban foglaltakat kell mérvadónak tekintenünk. 

Kérjük, a szülői jogok gyakorlásáról, annak változásáról adjanak tájékoztatást a bölcsőde 

vezetőjének.  

 

8. A bölcsődébe behozott értéktárgyakért (óra, ékszer, stb.), valamint a közös helyiségben 

elhelyezett egyéb értéktárgyakért (babakocsi, ruhanemű, cipő, játék, stb.) felelősséget nem 

tudunk vállalni, mert a helyiségek nyitottságát az érkezés-távozás időszakára biztosítanunk 

kell. 

 

9. A gyermek által használt saját ruhaneműbe, cipőbe kérjük beírni a gyermek nevét, vagy 

jelét, hogy ne lehessen összecserélni azokat.  

 

10. Abban az esetben, ha a gyermek, otthon belázasodik (37 °C fölé emelkedik a hőmérséklete), 

illetve ha fertőzésgyanús tüneteket mutat, (például napokig tartó erős, sűrű váladékos 

orrfolyás, elhúzódó, erőteljes ugató köhögés, kötőhártya-gyulladás, lepkehimlő, hányás, 

hasmenés) nem jöhet a bölcsődébe. Antibiotikum, homeopátiás, vagy egyéb, gyógyhatású 

készítmény nem hozható be a bölcsődébe.  Kérjük, hogy betegség esetén a visszaesés 

elkerülése miatt, a tünetek megszűnte után, gyógyultan hozzák gyermeküket újra a 

közösségbe.  

 



11. A családban előforduló fertőző megbetegedést kérjük jelezni a bölcsődében. Nem 

gondozható bölcsődében a fertőző beteg gyermek mindaddig, amíg a házi gyermekorvos 

vagy a háziorvos igazolása szerint ez az állapota fennáll. 

 

12. Amennyiben a gyermek nem rendelkezik az életkorához kötött kötelező védőoltások 

valamelyikével, jelzéssel élünk a gyermek háziorvosa és/vagy védőnője felé.  

 

13. A bölcsődében történő megbetegedés esetén a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, amelyhez 

feltétlenül szükséges a pontos cím és a telefonszám. Ezt a családi füzetbe kérjük beírni. 

Kérjük azt is, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, 

illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyét. Ezekben az 

esetekben a kisgyermeknevelő egy „Orvosi vizsgálatot kérő lap”-ot ad, amelyen szerepel 

annak oka, hogy miért nem látogathatja a gyermek a bölcsődét (láz, hasmenés, stb). és hogy 

mikor lett gyermekorvoshoz irányítva. A beteg gyermeket gyógyultan, az „Orvosi 

vizsgálatot kérő lap”-on levő, kitöltött orvosi igazolással lehet ismét a közösségbe hozni.  

 

14. Amennyiben a gyermek nem betegség, hanem bármely egyéb ok miatt marad távol a 

bölcsődétől (szabadság, szabad nap stb.), abban az esetben kérjük, hogy a szülő 

nyilatkozzon arról írásban az ezt szolgáló nyomtatványon, hogy a gyermek egészséges, nem 

betegség miatt hiányzott. Ebben az esetben nem szükséges orvosi igazolás.  

 

15. A személyi térítési díjat a tárgyhónap 10 napjáig kell befizetni csekk formájában. 

 

 

16. Amennyiben a gyermekétkeztetést a gyermek betegsége, vagy más ok miatt nem veszi 

igénybe, a szülőnek/törvényes képviselőnek a hiányzás első napján 10.00 óráig jeleznie kell 

a távolmaradást és annak várható időtartamát, és azt is, hogy a gyermek mikor veszi igénybe 

újból a gyermekétkezést.  Ebben az esetben a szülő a bejelentést követő naptól mentesül a 

gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetés kötelezettsége alól.  

 

A bölcsődéből közegészségügyi okok miatt betegség vagy hiányzás esetén sincs lehetőség 

semmilyen étel elvitelére.  

 

 

17. Ha a gyermek 4 hétig folyamatosan távol marad a bölcsődétől, s ez idő alatt a 

szülő/törvényes képviselő nem él jelzéssel a hiányzás okáról és a visszatérés várható 

időpontjáról, úgy a gyermeket a bölcsődéből kimaradtnak tekintjük. Amennyiben a szülő 

gyermeke számára nem kéri a bölcsődei ellátást, azt kérjük, haladéktalanul jelezze a 

bölcsődevezető felé, hogy az esetleges személyi térítési díj túlfizetést visszafizethessük. 

Amennyiben a személyi térítési díjban hátralék mutatkozik, azt soron kívül rendezni kell.  

 

18. A bölcsődei ellátás keretében szakorvosi (endokrinológia és anyagcsere-betegségek, 

gasztroenterológus, diabetológus, allergológia és klinikai immunológus) által kiadott 

vizsgálati eredménnyel igazolt esetben lehetőséget biztosítunk diétás étkeztetés 

igénybevételére a különböző anyagcserezavar, vagy ételallergia miatt egyéni diétát igénylő 

gyermekek számára.  

 

19. A bölcsőde nyitottsága biztosítja a szülők számára, hogy aktív részesei legyenek gyermekük 

közösségi életének. A bölcsődei beszoktatás időszakában gyermekével együtt részesei a 

csoport életének, ezért kérjük, csak olyan tevékenységet folytassanak, amely sem a saját 



sem a többi gyermek nevelését/gondozását nem zavarja. (például telefonhasználat 

mellőzése) A kisgyermeknevelőkkel való időpont egyeztetés után – a beszoktatási időn 

túlmenően is – lehetőség van a bölcsődei életbe való bepillantásra. Évközben a bölcsődék 

több a családokkal közös programot szerveznek a folyamatos kapcsolattartás és a gyermek 

bölcsődei életének megismerése, és az abban való részvétel céljából. Ezekre a 

találkozásokra minden szülőt szeretettel várunk. 

 

20. Emellett a családi füzeten keresztül a kisgyermeknevelők rendszeres tájékoztatást adnak a 

gyermekek fejlődéséről. Örömmel fogadjuk, ha a szülők is bejegyzéseikkel gazdagítják 

ismereteinket a gyermek egészségügyi állapotára, fejlődésére vagy az otthoni eseményekre 

vonatkozóan. 

 

21. Az éves karbantartási munkálatokat jórészt nyáron végezzük, ezért július (vagy augusztus) 

hónapban a bölcsőde 2 hétig zárva tart. Azoknak a gyermekeknek, akiknek elhelyezéséről 

a szülők nem tudnak gondoskodni, igény szerint ügyeletet biztosítunk. A nyári bezárás 

pontos időpontjáról évente február 15.ig.-ig tájékoztatást nyújtunk.  

 

22. Minden év április 21-én, a Bölcsődék napján – amennyiben az munkanapra esik -, a 

bölcsőde zárva tart, de az erre irányuló szülői igény esetén ügyeletet biztosítunk.  

 

23. Egyéb ünnepekhez kötődő hétvégi munkanapok esetén is felmérést végzünk, a bölcsődei 

ellátás igénybevételéről. Amennyiben nincs szülői igény, ezeken a napokon is zárva 

tartanak a tagintézmények.  

 

24. A bölcsődében Érdekképviseleti Fórum működik, amely a gyermekek érdekeinek védelmét, 

képviseletét szolgálja és végzi. Az 1997.évi XXXI. tv. 36.§ alapján a szülő panasszal 

fordulhat az Érdekképviseleti fórumhoz a következő esetekben: 

- az intézményi jogviszony megsértése, különösen a személyiségi jogainak, 

kapcsolattartásainak sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, 

titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése esetén 

- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében 

 

25. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a bölcsőde területén, valamint 5 méteres körzetében tilos 

a dohányzás! 

 

A házirend betartását köszönjük. Reméljük, hogy a benne foglaltak együttműködésünket még 

tovább segítik. 

 

 

 

Cserkeszőlő, 2022.02.17. 

__________________ 

         intézményvezető 

 

 

 

A Bölcsődei Házirendet Cserkeszőlő település Polgármestere __________ iktatószámon 

jóváhagyta, hatálybalépésének időpontja______________  

 

 



A Bölcsődei Házirendet az Érdekképvisleti Fórum támogatta.  

 

 

 

A házirendet a mai napon a szülővel ismertettem és részére átadtam: 

 

 

 

 

Cserkeszőlő,2022……………… 

__________________ 

bölcsődevezető  

 

 

 

A házirendben foglaltakat megismertem és magamra nézve kötelezőnek tartom, illetve egy 

példányát átvettem. 

 

 

 

 

 

Cserkeszőlő,2022……………..     ______________ 

szülő 
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Ha a jövő évről akarsz gondoskodni 

– vess magot! 

Ha egy évtizeddel számolsz – ül-

tess fát! 

Ha terved egy életre szól – em-

bert nevelj! 

/Kínai mondás/ 
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Törvényi háttér, szabályozó dokumentumok 

Az óvodák működésének kereteit, tartalmát az alábbi törvények, rendeletek, szabályzások 

határozzák meg, amelyek biztosítják a PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda szerve-
zeti és szakmai önállóságát, meghatározzák a nevelő - oktató munkában résztvevők jogait és 
kötelezettségeit, garantálják a gyermekek érdekeinek megfelelő célok, alapelvek érvényesülé-
sét, az intézmények pedagógiai szabadságát, sajátos arculatát a szűkebb társadalmi környezet 
igényeinek megfelelően. 
A program felülvizsgálatát meghatározó alapvető törvények 

 2019. évi LXX. törvény Nemzeti köznevelésről módosítása 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

 köznevelési intézmények névhasználatáról 
 363/2012. (XII.17.) Korm. Rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
 2018. július 25-i Magyar Közlönyben jelent meg az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) kormányrendelet módosításáról szóló 

137/2018. (VII. 25.) kormányrendelet. 
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 

 Környezetvédelmi Törvény (1995.éviLIII. törvény a környezet védelmének általános 

szabályairól 
Kapcsolódó törvények, jogszabályok 

 Nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 
Kormányrendelet módosítása /Magyar Közlöny 187. sz. 2019. november 21./ 
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról. 
 48/2012. (XII. 12.) EMMI Rendelet, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről, 
 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 
 2003.évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról, 
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 
 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 
 A PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. 
 A PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirata 
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1. Helyzetelemzés 

1.1. Helyzetkép községünkről, intézményünkről 
Cserkeszőlő település Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Tiszazugban helyezkedik el. Bel- és kül-

földön hírnevet szerzett a gyógyvizével. Régebben Tiszakürthöz tartozott, de ma már önálló község. 

Cserkeszőlőhöz tartozik a külterületi Korhány, Kurázs, Nyomás, Cukros. 

A település folyamatosan fejlődik, ezért egyre több kisgyermekes család költözik községünkbe. 

A Napköziotthonos Óvoda 1962-ben épült a község központjában. Ekkor két csoportszoba, öltöző, 

előszoba, WC, mosdó, konyha és udvari raktár, valamint bekerített füves udvar alkotta. A gyermek-

létszám egyre nőtt, ezért szükségessé vált az óvoda bővítése.1981-ben megépült a harmadik cso-

portszoba, szertár, iroda, dolgozói zuhanyzó és öltöző, gyermeköltöző. A fűtést 1997-től vezetékes 

gáz, majd később a termálvíz biztosítja. 2013-ban napkollektor került felszerelésre, ezzel nagyon 

sok energiát megspórolva. 

2001.augusztusában a helyi önkormányzat átszervezést hajtott végre. Összevonta az Általános Isko-

lát, Napköziotthonos Óvodát és a Könyvtárat. 2002.májusában a Jász-Nagykun Szolnok megyei Te-

lepülésfejlesztési Ügynökség KHT-hoz beadott pályázatnak köszönhetően az óvodaépület bővítésre 

került. 2002.októberében átadták a korszerű óvodát. Ezután folyamatosan bővült az ÁMK Társulás 

a tiszainokai, szelevényi, valamint a tiszasasi intézményekkel. Ez a társulási forma 2012.december 

31-gyel szűnt meg. Az Általános Iskolák állami fennhatóság alá kerültek.  

2013.január 1-től a következő intézmények alkotják a Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlőt: 

- Napköziotthonos Óvoda 

- Bölcsőde 

- Könyvtár és Közművelődés 

- Közétkeztetés és Konyha 

 

A három csoport 75 kisgyermek befogadására alkalmas. Óvodánkban törekszünk az azonos életkorú 

gyermekeket egy csoportban elhelyezni. 

Az óvónők csoportbeosztását úgy szervezzük meg, hogy kiscsoporttól kezdve vigyék tovább a 

nagycsoportba neveltjeiket. 

Világos, tágas belső terek és felszerelt udvar jellemzi óvodánk környezetét. 

Óvodánk rendelkezik tornateremmel, fejlesztő szobával, udvari játékainkat kiépített kerékpárút és 

sokféle mozgásra lehetőséget adó eszközök színesítik. Csoportszobáinkban céljainknak és gyerme-

keink igényeinek megfelelően variálhatóak a bútorok és a játékeszközök egy része, így tudjuk biz-

tosítani a lehetőséget a szabad mozgásra. 
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A gyermekekkel felsőfokú végzettségű óvónők, szakképzett pedagógiai asszisztensek és 

dajkák foglalkoznak. Vegyes társadalmi rétegződésű családokból érkeznek hozzánk a 

gyermekek. A családi háttér többnyire rendezett. Valljuk, hogy az óvodai nevelés csak a 

családdal összhangban lehet eredményes. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek jól érez-

zék magukat az óvodánkban, szeretetteljes légkörben fejlődjenek. 

A mozgásfejlesztésre az egészséges életmódra nevelésre, a környezettudatos nevelésre és 

a néphagyományok ápolásáranagy hangsúlyt helyezünk.  

1.2. Személyi, tárgyi erőforrás 

A nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll, az őt nevelő felnőtt közösség meghatá-

rozó számára. 

Óvodánk három csoportjában 11 felnőtt dolgozik teljes állásban,1 fő fél állásban és 1 fő megbízá-

si szerződéssel. 

 Óvodapedagógusok száma: 5 fő 

 Pedagógiai asszisztens: 2 fő 

 Szakképzett dajkák: 3 fő 

 Takarító: 1fő 

 Logopédus-gyógypedagógus (fél állásban): 1 fő 

 Gyógypedagógus (megbízási szerződéssel): 1 fő 

Óvodapedagógusaink főiskolai végzettséggel rendelkeznek. Munkájukat az új iránti fogé-

konyság, a minőségre való törekvés jellemzi. 

Rendszeresen részt veszünk továbbképzéseken és szakmai online előadásokon. Eredmé-

nyes nevelőmunkánk érdekében támaszkodunk a nem pedagógus alkalmazottak munkájá-

ra, őket nevelési elveinkről, a kialakítandó szokás- és szabályrendszerünkről tájékoztatjuk, 

mert az óvoda minden dolgozójának összehangolt munkájára szükség van az eredményes 

óvodai neveléshez. 

 

Óvodánk pedagógusainak módszertani képzettsége: 
 

Közoktatásvezető és pedagógus szakvizsga: 1 fő 
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Óvodánk épülete: 
Az alábbi kiszolgálóhelyiségekkel rendelkezünk: 

 vezetői iroda 

 fejlesztő szoba 

 előszoba 

 tornaszoba  

 elkülönítő 

  tálalókonyha 

 tisztítószer tároló helyiség 

 

Az óvoda tárgyi feltételeit, az udvari és a csoportszobai mozgás fejlesztéséhez szükséges 

eszközöket folyamatosan bővítjük. A Mozgáskotta módszer és az Ovifoci program al-

kalmazásához szükséges eszközökkel rendelkezünk, melyeket lehetőségeinkhez mérten 

igyekszünk bővíteni. 

2. A sajátos pedagógiai arculat érték és célrendszere 

 

Sajátos pedagógiai arculat Cél 

 

Mozgás: Mozgáskotta mód-
szer, Ovifoci program. 

Vízhez szoktatás 

Testileg, lelkileg egészséges, rendszeres 

mozgást igénylő gyermek, sportágak játékos 

megismerése. 

 

 

Egészséges életmódra nevelés 

Az egészséges életmód, életvitel szokásaival 
rendelkező gyermekek 

 

Környezettudatos nevelés 

Környezete iránt tudatos, felelősséget vállaló, 
természetet védő és szerető gyermek 

 

Néphagyományok ápolása 

  A néphagyományok megismerése, ápolása a       
gyermekek által. 

 

2.1. Értékazonosság és előnyös különbözőségek az intézményben 

A helyi sajátosságokhoz és a programunkhoz igazodva alakítottuk ki közös szakmai ér-

tékrendünket a Bölcsődével. 

Célrendszerünk pedagógiai és működési értékei az  Óvodai Nevelés Országos Alapprogram-

jában megfogalmazottakkal koherens. 
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Előnyös különbözőségeink: 
 „Két keréken iskolába” program 

 Mozgáskotta módszer 

 Ovifoci program 

 Vízhez szoktatás, úszásoktatás szervezése nagycsoportban- aktuálisan 

 Környezettudatos nevelés-Közelben lévő Arborétum lehetőségeinek kihasználása pl. Ma-
dár gyűrűzés 

 Néphagyományok ápolása-Népi hangszerekkel ismerkedés 

 A speciális pedagógiai ellátásra jogosult, a tankötelezettségük megkezdésére halasztást 
kapott gyermekek részére speciális programot dolgoztunk ki. A neve: „Segítek Neked! Az 

iskolakezdésre felkészítő foglalkozásokat az OKOS KOCKA és az OKOS DOBOZ segít-
ségével valósítjuk meg. Ezen kívül Tehetség műhelyeket szervezünk. 

2.2. Alapelveink 

 A sokoldalú, harmonikus gyermeki személyiség kibontakoztatása érdekében nyu-

godt, szeretetteljes, biztonságot adó, érzelem gazdag óvodai légkört biztosítunk. 

 Óvodánk alkalmazotti köre elfogadja a gyermekek személyiségét, akiket tisztelet, 

szeretet, megértés és a bizalom légköre övez. 

 Mindenkor és minden helyzetben a gyermekek érdekeit vesszük figyelembe. 

 Inkluzív szemlélettel minden gyermek számára biztosítjuk az egyenlő hozzáférés 

lehetőségét. 

 A gyermekközpontú nevelési attitűddel törekszünk a gyermeki személyiség kibon-

takoztatására, s olyan képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésére, amely 

az életen át tartó tanulást megalapozzák. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésénél differenciálással és 

kompetenciafejlesztő nevelés alkalmazásával biztosítjuk az esélyegyenlőséget. 

 Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és köte-

lessége, de a kapcsolattartás formáinak kialakításával és működtetésével törek-

szünk az együttműködésre, hatékonyságra, a hátrányok csökkentésére a gyerme-

kek érdekében. 

 Biztosítjuk a nemzeti etnikai kisebbség, a migráns gyermekek és családjuk számá-

ra az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését. 

 A gyermekek környezettudatos magatartását és szemléletmódját megalapozzuk. 

 A gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének felkeltésére és ösz-

tönzésére változatos óvodai tevékenységeket szervezünk. 
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 Építünk a gyermekek nyitottságára. Hozzásegítjük őket, hogy megismerjék szű-

kebb és tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitás tudat és a keresztény kul-

turális értékek megismerésének és megbecsülésének lehetőségét hordozzák 

 Nyelvhasználatunk igényes, választékos, munkánk során érthetően és a pedagógiai 

céljainknak megfelelően kommunikálunk, közvetítjük anyanyelvünk értékeit. 

 Együttnevelés során a nemzeti identitás, az önazonosság és az eltérő kulturális ér-

tékek megjelenésének lehetőségét biztosítjuk. 

 Adaptáltuk a MÓD-SZER-TÁR által kiadott, Óvodán kívüli nevelés megszervezé-

se a koronavírus -járvány idején -Általános tájékoztatót. (Függelék)  

 A magas telitett zsír tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése a Közétkeztetési 

Konyha vezetőjével összedolgozva  

2.3. Nevelési célunk 

 A 3 – 6 – 7 éves gyermek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe véve a sokol-

dalú, harmonikus gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése. 

 Olyan gyermekek nevelése, akik felfedezik az összetartozás örömét, másokat tisz-

teletben tartanak, elsajátítják az együttélés, együttműködés alapvető normáit. 

 A gyermekek természetes mozgáskedvére alapozva, élményeik felhasználásával, 
harmonikus, összehangolt mozgású, rendszeres mozgást igénylő, edzett gyerme-
kek nevelése. 

 A néphagyományokat ismerő és tisztelő gyermekek nevelése. 

 

Feladataink: 

 Egészséges óvodai környezet megteremtése, óvodásaink egyénenként eltérő 

testi és lelki szükségleteinek kielégítése. 

 A spontán és szervezett mozgással a mozgás megszerettetése, a mozgáskedv 

fenntartása, az egészséges életvitel igényének kialakítása. 

 A gyermekek nagymozgásának és finommotorikájának differenciált fejlesztése. 

 A gyermekek szűkebb és tágabb környezetében szerzett tapasztalatok, isme-

retek rendszerezése, célirányos bővítése. 

 A környezettel való harmonikus kapcsolathoz szükséges szokások és a környe-

zettudatos életvitel megalapozása. 

 Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő készség kialakulásának segítése. Er-

kölcsi, szociális, esztétikai és intellektuális érzelmek megalapozása. 

 Kiemelt figyelem a szülő- pedagógus kapcsolat minőségére, a szülők bevoná-

sa az óvodai életbe. 
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2.4. Küldetésnyilatkozat 
A Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvodájának óvoda-
pedagógusai mindennapi nevelőmunkájuk során arra törekszenek, hogy nevelési módszereik, meg-
nyilvánulásaik tükrözzék, és partnereik számára közvetítsék az óvoda helyi nevelési programjának 
általános és speciális alapértékeit, amelyek a következők: 

 Gyermekközpontú demokratikus nevelési szemlélet 
A gyermeknek szeretetre, megértésre, érzelmi biztonságra, nyugodt, alkotó óvodai légkörre 
van szüksége, ahol lehetősége nyílik az önmegvalósításra. 
 

 Egészséges életmód megalapozása 

Az óvodapedagógus gondoskodó, tudatos és fejlesztő viszonyulásával, minta értékű maga-
tartásával nevelhet egészséges, kiegyensúlyozott embereket. 
 

 A gyermekek testi – lelki szükségleteinek maximális figyelembevétele 

A testi – lelki harmónia megalapozásához rugalmas és a gyermekek életkorának megfelelő 
optimális életritmus kialakítására törekszünk. 
 

 A másság elfogadása 

Az elfogadás, megértés, tisztelet tolerancia az óvodapedagógus személyes példáján keresztül 
nyernek értékközvetítést.  
 

 Anyanyelv ápolása fejlesztése 

Az óvodai tevékenységeken keresztül változatos lehetőségeket biztosítunk az anyanyelv 
gyakorlására, a választékos beszédkultúra kialakításához az óvodapedagógus példamutatá-
sával. 

 

 A családdal való nyitott és szoros együttműködés 

Nevelésünk alapértékei a családdal történő együttnevelésben teljesednek ki, őrizhetők meg, 
hiszen a szülők értékátörökítő szerepe meghatározó a gyermek számára. 

 

Mindezek megvalósítása során a legjobb minőség elérése érdekében óvodánkban a folyamatos 
fejlődésre, fejlesztésre törekszünk. 
 

2.5. Jövőkép 

 

Szeretnénk, ha óvodánkban a gyermekek vidám, boldog, örömteli éveket töltenének el, elfo-

gadó, szeretet sugárzó, kreatív, felkészült óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek és 

hivatásszerető dajkák körében. 

 

3. A „Mi óvodásaink” – Gyermekkép 

A gyermekkép meghatározásánál mindenképpen figyelembe vesszük a következő elveket: 
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 Az ember mással nem helyettesíthető, megismételhetetlen (individuum) szellemi, erköl-
csi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.  

 A gyermekfejlődő személyiség, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként 
változó testi és lelki szükségletei vannak. Testi szükségletei a gondozás, a táplálkozás, a 
tisztálkodás, az öltözködés, a mozgás, a pihenés. Lelki szükségletei a szeretet, az érzelmi 
biztonság, a türelem, a megértés, az elfogadás, a tisztelet. 

 A nevelés gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatására tö-
rekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és sze-
retetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. 

 Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Az óvoda kerüli a nemi sztereotí-
piák erősítését. 

 

A gyermekek alapvető jogainak és szükségleteinek figyelembevételével olyan tudatos fejlesztés biz-

tosítását tűztük ki célul melynek következtében a gyermekeink óvodáskor végére rendelkeznek az 

alábbi tulajdonságokkal: 

 Mozgásuk és egész személyiségük összerendezett, harmonikus fejlődést tükröz. 
 Az egészséges életmóddal kapcsolatos szokásrendszer, a tisztálkodással kapcsolatos szabá-

lyok, az egészséges ételek, gyümölcsök fogyasztásának fontossága, a víz edző hatásának je-
lentősége „részükké válik”.  

 Jókedvűek és nyugodtak, érzelmi életük kiegyensúlyozott. Örömmel jönnek óvodába.  
 Jó az állóképességük, erős, mozgásukban gyorsak, ügyesek, lazák, szervezetük ellenálló, 

egyszóval egészségesek. 
 Életkoruknak megfelelő szókinccsel rendelkeznek. 

 A különbözőségekkel természetes módon együtt élnek, koruknak megfelelő mértékben em-
patikusak, toleráns játszótársak, csoporttársak. 

 Testi, lelki és szociális érettségük alapján alkalmassá válnak az iskolakezdésre. 
 Szeretik és védik a természetet. 
 Megismerik és ápolják a néphagyományokat. 

 

4. A” Mi óvodánk” – Óvodakép 

A cserkeszőlői óvoda önkormányzati fenntartású intézmény. A 3 – 7 éves gyermekek sokoldalú, 
harmonikus fejlődésének segítője, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem, a hát-
rányok csökkentésének figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellá-
tását is.) Az óvoda a családi nevelés kiegészítője. 
Óvodánk három csoporttal működik. 
A gyermekek életkorának megfelelő és fejlesztésükhöz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel 
rendelkezünk. 
Az óvodai nevelésünk családias, szeretetteljes, derűs légkörben történik, változatos tapasztalatszer-
zés és játékos tevékenységek útján. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete 
biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvo-

dában, miközben az teljesíti (óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő) funkcióit, a gyerme-
kekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskoláskorba) való átlépés belső pszichi-
kus feltételei. 
Óvodásaink a játékban és a játékon keresztül gyakorolják a nyelvet, a gondolkodást, a másokkal 
való együttműködést, a kitartást. Itt élik át a szerepeket, a hozzájuk tartozó magatartásmódokat, a 
felnőttek által közvetített attitűdöket és érzelmeket. Ezért a gyermeki közösségben végzett sokszínű 
fejlesztést az óvodai élet mindennapjaiban a gyermekek játékos tevékenységeire, és a mással nem 
helyettesíthető játékra alapozzuk. 
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Ennek érdekében nevelőmunkánk során az érzelmi biztonságot nyújtó, befogadó nevelésünkkel, 

szeretetteljes óvodai légkörben a sokszínű, életkornak és fejlettségnek megfelelő gyermeki tevé-

kenységek közül kiemelt szerepet szánunk a játéknak és a mozgásnak. 

Az egészséges életmódra, az egészséges életvitel igényére nevelést az anyanyelvi nevelés mellett 
kiemelt fontosságúnak tartjuk. 

Mindezek együttesen szolgálják a gyermekek iskolai életmódra való felkészítését. 
Nevelőtestületünk törekszik a természeti és társadalmi környezethez való pozitív érzelmi viszony, 
pozitív viselkedési formák és magatartásmódok kialakítására a gyermekek és a szülők körében egy-
aránt, valamint a helyi adottságok, lehetőségek feltárásával a környezettudatos életmód megalapo-

zására, a néphagyományok megismertetésére és ápolására. Minden évben szervezünk szelektív 
hulladékgyűjtő napot, amikor hangsúlyosabban is foglalkozunk a környezetvédelem fontosságával, 
melyet egész évben szem előtt tartunk, beszélgetünk annak fontosságáról.  Térségi környezeti vetél-
kedőre is benevezünk.  
 

Migráns, nemzetiségi gyermekek nevelése esetén óvodánk biztosítja az önazonosság megőrzését és 
ápolását, nyelvi nevelését, multikulturális nevelésen alapuló integrációját. 
Az óvodai nevelésünkben alkalmazott pedagógiai módszereket, intézkedéseket a gyermekek szemé-
lyiségéhez igyekszünk igazítani. Óvodánkban minden nemzetiséghez tartozó gyermeket megillet 

személyiségének feltétel nélküli elfogadása, a szeretet, az együttérzés, szükségleteinek kielégítése, a 
fejlődését elősegítő egyéni bánásmód. Az óvodáskorban megszerzett személyiségvonások az egész 
életen át meghatározó jelentőségűek maradnak. 
 

5. A „Mi Óvodánk” - Pedagóguskép 

Nevelőtestületünk minden tagja közel azonos pedagógiai nézeteket vall, a gyermekek iránt támasz-
tott igények, követelmények azonos elvek szerint – az egyéni képességeknek megfelelően – való-
sulnak meg. Az egységes szemléletet óvodánk minden nevelőjének személyiségén keresztül a peda-
gógiai módszertani önállóságra épült, sokszínű nevelési eljárásban jut kifejezésre. 

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodapedagógusnak legyen igénye az önfejlesztésre, a körülményekhez 
képest teremtsen lehetőséget a szakmai tájékozottságának, szaktudásának fejlesztéséhez. Személyi-
ségvonásaiban jelenjen meg a humanizmus, a pedagógiai optimizmus, tetteiben legyen érezhető a 
hitelesség, tapintat és az empátia. Egy gyermekcsoport életét két óvónő irányítja. Az óvónői párok 
tudjanak összehangoltan, feladatokat megosztva dolgozni. Legyenek képesek pedagógiai elveiket, 
nevelési gyakorlatukat egyeztetni. 

A közösség tagjaként valamennyien vállaljanak felelősséget a közösen kitűzött célok és feladatok 
megvalósításáért. A szakmai munkában, munkatársi kapcsolatban, a döntéshozatal előtt őszinte, 
nyílt véleménnyel segítsék a legjobb megoldás kialakítását. 
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6. Az óvodai nevelés feltételei 

Személyi és tárgyi feltételek az 1.2., speciális többletek leírása a 2.1. pontban. 

RENDSZERÁBRA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevelés célja 

A nevelés feladatrendszere 

Az egészséges életmód 
alakítása 

Tevékenységek 

- játék 

- verselés, mesélés 

- ének-zene, énekes játék, gyermek-
tánc 

- rajzolás, festés, mintázás, kézi mun-
ka 

- mozgás, mindennapos mozgás, víz-
hez szoktatás 

- munka jellegű tevékenységek 

- a külső világ tevékeny megismerése 

- tanulás 

 

 

 

A gyermekek fejlettségi szintjének mutatói óvodáskor végére 

Érzelmi, erkölcsi, érték-
orientált közösségi neve-

lés 

Az anyanyelvi, az ér-
telmi fejlesztés és neve-

lés megvalósítása 

Az óvodai élet 
megszervezése 

Feltételrendszer 

Gyermekvédelem 

Kapcsolatok 
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7. Az óvodai nevelés általános feladatai 

Az óvodai nevelés feladatai szerteágazó, egymásra épülő, és egymással összefüggő, komplex mó-
don érvényesülő tevékenységek, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. 
Az óvodai nevelés célját az Országos Alapprogramból kiindulva határoztuk meg, helyi sajátossága-
ink beillesztésével, amelyből a pedagógiai program feladatait bontjuk le. A feladat a nevelés kerete-
in belül az egészséges életmódra nevelés segítségével a gyermeki tevékenységbe és a mindennapok 
rendjébe ágyazva valósul meg.  A tevékenységformák tartalmi jellemzői és a nevelés együtt hatá-
rozzák meg a minőséget. A rendszerben megvalósuló összhang biztosítja az eredményt, amely az 

egyes gyermekekre vonatkozik képességeitől függően. Az eredmény segíti a cél megvalósulását – 

az iskolába történő beilleszkedéshez szükséges képességek kialakulását. 
Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy óvodánkban maximálisan megvalósuljon a gyermekek 

adottságainak, készségeinek képességekké való alakítása, ezáltal az iskolai beilleszkedés közvetett 
segítése. 
Hangsúlyozott feladatunk a befogadó nevelés szemléletének megvalósítása, a fejlődésben lemaradt, 
hátrányos otthoni környezetből érkező gyermekekkel való szeretetteljes egyéni foglalkozás, ill. a 

tehetségcsírák felismerése, a tehetséges gyermekek fejlesztése. Rugalmasan alkalmazkodunk az 
adott helyzetekhez, képesek vagyunk a tervezéstől eltérni. A megvalósítás eredményességének 
függvényében önreflexiót készítünk.  
 

Az óvodai nevelés feladatainak rendszere lényegében igazodik a nevelés általános feladatrendszeré-
hez. Ebben az esetben a feladatok bizonyos csomópontok körül csoportosulnak, ezek a nevelés fő 
feladatcsoportjai: 

 az egészséges életmód alakítása (óvodánkban még hangsúlyosabb területként kiemelve) 
 az érzelmi, erkölcsi, értékorientált közösségi nevelés és szocializáció biztosítása 

 az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

A feladatcsoportok elhatárolódása a nevelőmunka tervezését segíti. A nevelőmunka elsősorban 
szervezőmunka, melyben nincs jelentéktelen apróság. Mi óvodapedagógusok a legkisebb részletet 
vagy esetet sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Az apró dolgok rendszeresen – naponta, óránként – 

hatnak, azokból tevődik össze az óvodai élet. A nevelés feladatcsoportjainak összefonódása számos 
formában megnyilvánul, élesen nem különülnek el. 
 

7.1. Az egészséges életmód alakítása 

„Az egészség a testi (fizikai), a szellemi (pszichikus) és a társas- társadalmi (szociális) jólét állapo-
ta, nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya.” - Egészségügyi Világszervezet- 
 

Célunk: Kiemelt célunk annak elérése, hogy formálódjon gyermekeinkben az egészséges életvitel 
iránti igény és sajátítsák el a hozzá szükséges megfelelő képességeket.  Fejlődjenek testi képessége-
ik, váljanak képessé saját szükségleteiknek  kielégítésére. Az egészséges életmód jelentősége még 
kiemeltebben jelentős, mint eddig volt.  
 

Feladataink: 
 A gyermekek gondozása, testi szükségleteik kielégítése, harmonikus összehangolása;  
 Mozgásigényük kielégítése; vízhez szoktatás megalapozása. 
 A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; a megelőzés szerepének 

hangsúlyozása. 
 Az egészséges életmód, a testápolás, az egészség megőrzés szokásainak alakítása; 
 A gyermek egészséget választó képességének alakítása, annak elérése, hogy utasítsa el az 

egészséget károsító magatartást.  
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 A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet, 
megfelelő heti és napi életritmus biztosítása; 

 Megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi neve-
lési feladatok ellátása; 

 A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges környezet és mozgásfejlesz-
tő tárgyi eszköztár biztosítása 

 A gyermek lelki egészségének megőrzése az érzelmi szükségletek kielégítése, érzelmek ki-
fejezésének juttatásával. 

 A környezet védelméhez kapcsolódó szokások kialakítása. 
 A néphagyományok megismerése, ápolása. 

 

Az óvodai közösségen belül valósítjuk meg e feladatokat. 
Célunk és feladataink elérését segíti a heti rendünk, a kötelező és szabadon választható tevékenysé-
gek meghatározott ciklikusságával, ritmusával. A rugalmasan kezelt napirend, melynek keretén be-
lül az étkezések, a pihenés, a mozgás, a játék és egyéb tevékenységek valósulnak meg. 
Kiemelten kezeljük a gyermekek fejlődésének elősegítését, a helyes higiéniai szokások kialakítását. 
Elsajátítását a fokozatosság jellemzi.  
 
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítá-
sa  

- Az egészséges életmódra nevelés terén az óvodai nevelés feladata az egészséges életmód, a testápolás, 
a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítettzsír-
tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése. melléklet III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI cím, 
Az egészséges életmód alakítása alcím ötödik francia bekezdés)  

- Alapelvi szintű szabály, hogy a köznevelés egészének egyik meghatározója az egészséges életmódra 
nevelés [Nkt. 1. § (2) bek.]  

 

 

A gyermekek fejlődését segítik: 
 A kulturált étkezés szokásaira nevelés: 

– helyes testtartás kialakítása, 
– esztétikus terítésre szoktatás, megfelelő teríték biztosításával, 
– életkortól és fejlettségtől függő étkezéshez szükséges eszközök, önálló és helyes használata,  

 

 Egészséges, korszerű táplálkozás: 

– a gyermekek számára eddig ismeretlen ételek elfogadtatása, 
– a mindenkori folyadékigény kielégítése, 
– zöldség-gyümölcs biztosításával kiegészítve az egészséges táplálkozást 
– szülők orientálása az otthoni egészségnevelő feladataik erősítésére (higiénés szokások alakí-

tása, egészségvédő példamutatás), táplálkozási ajánlások - szervezési forma: szülői értekez-
let 

 

 Délutáni pihenés: 
– nyugodt légkör megteremtése, szellőztetés lehetővé tétele 

– a pihenés idejének biztosítása a gyermekek egyéni alvás igényének figyelembevételével 
– nem alvó gyermekek számára 14.00 óra után különféle tevékenységek felkínálása úgy, hogy 

a pihenni vágyókat ne zavarják 

– lefekvés előtt minden nap mese, altatódal 
– az otthonról hozott játékokkal alvás, simogatás 
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 Test edzése: 
– nap-légfürdő, mozgás 

– a napi tevékenységek során minél több idő eltöltése a szabadban 

– a víz edző hatásának biztosítása – helyi gyógyfürdőben – 5-7 éves korban az őszi és a tava-
szi időszakban vízhez szoktatás megvalósítása 

 

 Testápolás: 
– családi, óvodai gondozási szokások összehangolása a testápolás területén is 

– intimitás biztosítása a WC használatakor 
– a tisztálkodási folyamat megismertetése, helyes sorrendiség és technika begyakorlása 

– a legfőbb személyi higiéniás nevelési feladatunk: a kézmosás szokássá fejlesztése 

– a test tisztántartásán értjük a bőr, fogak, haj, érzékszervek, körmök ápolását, melyre szintén 
megtanítjuk a gyermekeket. 

– a saját személyi felszerelés (törölköző, zsebkendő, fésű, fogmosó-felszerelés) használatára 
szoktatás. 

– a napirend keretei között elegendő időt biztosítunk a gyermekeknek a gondozási teendők 
egyéni tempó szerinti végzésére 

– a megvalósításban fejlettségi szerinti segítséget nyújtunk 

– fokozatosan alakítjuk ki az önállóságot. 
 

 

 Öltözködés: 
– odafigyelés a többrétegű öltözködésre a hőmérsékleti változások ellensúlyozására 

– kényelmes, megfelelő váltócipő viselete 

– az öltözködés helyes sorrendjének megismertetése és begyakoroltatása 

– technikai fogások megtanítása (gombolás, kötés, cipzározás, kifordítás, eleje-háta, bal-jobb 

megkülönböztetése) 

– saját felszerelésük, ruhájuk felismerése 

– a napirend keretei között elegendő időt biztosítunk a gyermekeknek az öltözködés egyéni 
tempó szerinti végzésére 

– a megvalósításban fejlettség szerinti segítséget nyújtunk 

– fokozatosan alakítjuk ki az önállóságot. 
  

 

 Higiéniai szokások, szabályok kialakítása az intimitás tiszteletben tartásával: 
– tisztálkodás: 

kézmosás, törülközés, fésülködés, fogápolás – helyes, rendszeres végzésére szokta-

tás, nevelés az egészség megóvása érdekében 

– WC-használat: 
a WC-papír rendszeres és megfelelő használatára szoktatás, különös tekintettel a kis-
lányokra (eleinte, ha szükséges segítséggel, majd önállóan végezzék) 
WC-higiénia (leöblítés) szabályainak kialakítása. 

 

 Beszélgető kör 

– hétfőnként: mi történt az előző héten, hétvégén? 

 

Az egészséges életmód alakítása területén a gyermekek várható fejlettsége az óvodáskor vé-
gén: 

– A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül 
tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek. 

– Tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. Zsebkendőjüket önállóan 
használják. 
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– Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek vizet a kancsóból. 
– Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. Készségszinten használják a kanalat, vil-

lát, kést. Étkezés közben halkan beszélgetnek. 
– Teljesen önállóan öltöznek, a ruhájukat ki – begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik. 
– A ruháikat esztétikusan, összehajtva helyére teszik. 
– A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani. 
– Ügyelnek saját küllemükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés. 
– Igényükké válik, önmaguk és környezetük tisztasága, törekednek a balesetmentes, helyes 

viselkedési normák betartására. 
 

A fejlődés várható eredményeiből és az óvoda programja által meghatározott értékekből ki-
dolgozott óvónői feladatok, elvárások: 

– A gyermekek önállóságát teszi teljessé, hogy az óvodai élet egészébe biztosítjuk az étke-
zéshez az önkiszolgálást. Ezzel megerősítjük, hogy a gyermekek a saját szükségleteiket 
számukra legmegfelelőbb tempóban elvégezzék. Siker kritérium az esztétikus terítés, a 
magabiztos, önálló eszközhasználat és az elfogyasztandó ételszükséglet pontos felméré-
se. 

– Az óvoda külső esztétikus környezetének nevelőtestületi szintű megkomponálása, a ter-
mek egyedi jegyeinek megteremtése a színek, formák, textúra eszközeivel. 

– Mindennap szervezünk mozgásos tevékenységet. 
– A pihenéshez friss levegőt, szeretetet, gondoskodást, a szendergő állapot megteremtésé-

hez halk altatódalok dúdolását, 5 – 6 – 7 éves korban a differenciált ébresztés lehetőség-
ének megteremtését biztosítjuk 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 
- folyamatosan figyelje a gyermek fejlődését, növekedését az óvodába lépéstől működjön 

együtt a védőnővel, fejlesztő pedagógusokkal, szakemberekkel 
-  figyelje és segítse a gyermek szociális igényeit. 
- alakítson harmonikus kapcsolatot a gyermekkel az egészséges személyiségfejlődés érdeké-

ben. 

-  ismerje meg a családbeli szokásokat, tapintatosan változtasson a helytelen gyakorlaton, be-
idegződésen. 

-  folyamatosan biztosítsa a gyermek egészséges testi-lelki szükségleteinek kielégítéséhez a 
mozgást, levegőzést, napfürdőt, rendezett csoportszobát, az egészséges és biztonságos kör-
nyezetet. 

- alakítsa a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokásokat, és alapozza meg a 
környezettudatos magatartást. 

- az önálló testápolás, az étkezés, az öltözködés szervezettségét biztosítsa az óvodába lépés 
pillanatától. 

- a befogadás ideje alatt minden gyermekkel együtt végezze a teendőket, hogy megtanulhas-
sák a fogásokat, a testápolási szokások sorrendjét. 

-  a gyermek számára elérhető magasságban biztosítson lehetőséget a víz ivására, ne akadá-
lyozza a folyadékfogyasztást mennyiségében, hanem szeretettel szabályozza. 

- segítse és teremtse meg az önállósodáshoz vezető utat (mosdóhasználat, WC használat) eb-
ben is szorosan együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. 

-  egészségkárosító eszközökre hívja fel a figyelmet (dohányzás megelőzési program) 
- gondozási feladatok sorrendiségét türelemmel gyakoroltassa, nyújtson példát, a differenciált 

segítségadást rögzítse a csoportnaplóban. 
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- a kijelölt tevékenységek begyakoroltatásának pontos menetét a csoportban dolgozó dajka 

bevonásával végezze a rögzülés érdekében. 
- a tevékenységet fejezze ki szóval is, használja ki a tanulási képességek fejlesztését, (cselek-

vés, beszéd összekapcsolása) 

 

 

7.2.  Az érzelmi, erkölcsi, értékorientált közösségi nevelés, szocializáció 

 

Célunk: Legyenek képesek gyermekeink tulajdonságaik, képességeik kibontakoztatására, 
egyéni érdekeik érvényesítésére a közösségen belül, a csoport normái alapján. 
Az alapbiztonság, vagyis „érzet” megteremtése, amelyet a szokások, szabályok és magatartásalaki-
tással érünk el.   
Minden gyermek számára meg kell találnunk és fel kell kínálnunk azt a tevékenységet, amelyben 
sikerélményhez juttathatjuk, ami a legalkalmasabb a személyisége fejlődéséhez.  
Az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését. Célunk olyan 
módszerek és eljárások alkalmazása, melyek megkönnyítik a gyermekek beilleszkedését a megvál-
tozott körülményekhez, biztonságot, nyugalmat ad. 
Lehetőséget kell adni a választásra, hogy a gyermekben minél több területen kialakuljon, illetve fej-
lődjön a probléma felismerés, a konfliktuskezelés és az együttműködés képessége. 
Gyermekeink szívesen kommunikáljanak, környezetükben jól eligazodó, érzelmekben gazdag, op-
timista szemléletű, segítőkész iskolásokká, később felnőttekké váljanak. Képesek legyenek a külön-
bözőségek elfogadására. Továbbá olyan gyermekek nevelése, akik képesek az ön érvényesítésre épp 
úgy, mint a kezdeményező és együttműködő viselkedésre. 
 

Feladataink: 
 Különbségek elfogadására és tiszteletére nevelés 

 Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkör megteremtése a befogadástól az 

óvodáskor végéig 

 A közösségi élet élményeinek biztosítása és az alapvető udvariassági szokások, magatartás-
formák, viselkedési módok fejlesztése 

 A változatos tevékenységek biztosításával az énkép és a nemi identitás kialakulásának támo-
gatása, a gyermeki önkifejezés segítése. 

 Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, a kommunikáció 
és a metakommunikáció erősítése a társas kapcsolatok létrehozása érdekében, szleng kifeje-
zések elkerülése. 

 A gyermekek egymás közötti és a felnőtt – gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának 
kialakítása (csoporton belül, csoporton kívül kapcsolatok). Kiemelten kezeljük a felnőttek 
modell szerepét! 

 A megfelelő napirenddel, hetirenddel fejlesztjük a gyermekek szabálytudatát, rendszertuda-
tát. Különböző munka jellegű tevékenységekkel erősítjük a feladattudatot, a segítőkészséget. 

 A sajátos nevelési igényű, különleges gondoskodást igénylő gyermekek különbözőségeinek 
elfogadtatására nevelés, a különbözőségek tiszteletben tartásával. Szokásrendszerük erősíté-
sével személyiségük erkölcsi, művelődési, életmódbeli és esztétikai érzéküket fejlesztjük. 

 Szülőföldhöz való kötődés kialakítása, szűkebb, tágabb környezetünk megismerése. 
 Az óvodai hagyományok, ünnepek tartalmában is, közvetítjük a keresztény kultu-

rális értékeket. Ezen rendezvényeinken is a családhoz, és a nemzethez való pozitív 

kötődést  igyekszünk elmélyíteni 

 a közös élményeket nyújtó tevékenységek alkalmával az erkölcsi tulajdonságok 
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megalapozása, kialakítása (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, 

akarat), a biztonságérzet erősítése (feltétel nélküli szeretet, elfogadottság, bizalom 

élménye). 

 

A gyermekek közösségi magatartásának megalapozása az óvodai nevelésünk egészét átszövő fel-
adat, melyet a befogadó nevelés hangsúlyozásával teszünk hatékonyabbá. 
 

A nevelési év kezdése előtt az újonnan érkező gyermekek szülei számára családlátogatást és szülői 
értekezletet tartunk, melyen tájékoztatást nyújtunk óvodánk nevelési céljáról, feladatairól, szolgálta-
tásairól, szokásrendszeréről. A gyermekek közösségi magatartásának megalapozása az óvodai neve-
lés egészét átszövő feladatunk. 
Az óvoda elfogadtatása – befogadás – nagy gondosságot és odafigyelést igényel, bármilyen életkorú 
is a gyermek. A bölcsődéből érkező gyermekeket követik a befogadásnál az otthonról érkező gyer-
mekek. 

A későbbiek során a gyermek, szülő és óvoda kapcsolatának meghatározója lehet a befogadás mi-

nősége, tartalma. 

Minden esetben szükséges megteremtenünk a lehetőséget a gyermeknek a szülőtől való fokozatos 

elváláshoz. E folyamat akkor fejeződik be, amikor a gyermek viselkedésében már megfigyelhetők 
az idegen személy és a környezet elfogadásának jelei. 

A gyermek óvodában eltöltött idejét úgy tervezzük és szervezzük, hogy mindvégig érezze a számára 
legfontosabbat: a pozitív érzelmi biztonságot. Ehhez szükséges a gyermekekkel közvetlenül foglal-
kozó óvodapedagógus és dajka elfogadó, gondoskodó, szeretetteljes, segítő személye és a kiegyen-
súlyozott légkör megteremtése. A gyermekek számára modell értékű az óvoda minden dolgozójá-
nak kommunikációja, bánásmódja. 
Lehetőséget adunk, hogy az egyes csoportok gyermekei esetenként találkozhasson egy másik cso-
portban élő barátjával, testvérével. 
A gyermekeknek az óvodában végzett mozgásos tevékenység lehetőséget biztosít a különbözőség 
(ügyesek, ügyesebbek) elfogadására, önmagának és a másik gyermek képességeinek megismerésé-
re, amely fejleszti a gyermek pozitív emberi magatartását, társaihoz való viszonyulását, verseny-
szellemet, kudarctűrést, figyelmet, türelmet, kitartást, egymás iránti figyelmességet, segítőkészsé-
get. 

A gyermek az óvodai élet tevékenységeinek segítségével megtanul: alkalmazkodni, elfogadni, tole-
rálni, szükségleteit késleltetni, önmagát megvalósítani, nem sértve a másik gyermek szabadságát. 
Emellett fontos feladatunk a gyermekek önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvéseinek segítése 
is, ill. a szülőföldhöz való kötődés alapjaként a gyermek megismertetése szűkebb és tágabb környe-
zetével. 
Kiemelt gondoskodást és odafigyelést igényelnek a HH, HHH, BTMN, SNI gyermekek. Az egyéni 
bánásmód érvényesítésével nevelünk minden egyes gyermeket. Kooperatív magatartással beillesz-
kedő-, és alkalmazkodó készségüket fejlesztjük. 
 

Az értékelés és a jutalmazás 
 

Cél: 
A gyermek helyes megnyilvánulásainak kialakítása, pozitív motiváció biztosítása. 
 

Az óvodapedagógus feladatai: 
 

Az értékelést fontos személyiség és közösségalakító tényezőként alkalmazza. Az óvodában a pozi-

tív értékelés az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás. Ezzel erősíti legin-
kább a gyermek helyes megnyilvánulásait és ezzel alakítja ki a pozitív motivációkat.  
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A gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és 
nonverbális kifejezések, a kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt- megtisztelő fel-
adatadás, kedves tevékenység biztosítása. A jutalmazás mindig konkrét, a gyermek számára érthető, 
a társak számára is motiváló hatású. Tárgyi jutalmazást nem alkalmazunk. 
 

 

 

Szociális készségfejlesztő technikák, színterek: 

 Modellnyújtás 

 Megerősítés 

 Szerepjáték 

 Problémamegoldás 

 Mesék, történetek megbeszélése 

 

Az érzelmi, erkölcsi, értékorientált és közösségi nevelés területén a gyermekek várható fejlettsége 
az óvodáskor végén: 
– Az óvodai követelményekhez és szokásokhoz alkalmazkodnak 

– Érdeklődnek társaik iránt, meghallgatják őket 
– Képesek társaikkal tartalmas kapcsolatot kialakítani és törekszenek a toleranciára 

– Társaikhoz és a felnőttekhez való viszonyukra az udvariasság, figyelmesség, kezdeménye-
zőkészség jellemző 

– A figyelem, türelem kitartás, kudarctűrés viselkedésükben is nyomon követhető 

– Kialakul az egészséges versenyszellem 

– Képesek a másság elfogadására 

– Konfliktushelyzetben társaikkal egyezkednek 

– Számon tartják társaik hiányzásának okát 
 

A fejlődés várható eredményeiből és az óvoda programja által meghatározott értékekből kidolgo-

zott óvónői feladatok, elvárások: 

– Törekszünk arra, hogy a viselkedési normák kialakításánál mindig a pozitív megjelenési 
forma domináljon. 

– Törekszünk a barátságos, kiegyensúlyozott légkör megteremtésére, és biztosítjuk a szabad 
mozgást és a sokszínű tevékenységi lehetőségeket. 

– Törekszünk a közvetlen testi-érzelmi kapcsolat megteremtésére, a csoport közös életének 
megszervezésére, a szokás, és szabályrendszerek kialakítására, amely a gyermekek egyéni és 
életkori sajátosságaihoz alkalmazkodik.  

– Megfelelő tapintattal és módszerrel közelítünk a zárkózott és visszahúzódó gyermekek felé 
és személyes példán keresztül segítjük kialakítani a gyermekekben a különbözőségek elfo-
gadtatását. 

– A közös ünnepeket, rendezvényeket a PP-ban foglaltak szerint szervezzük, amely lassan be-
épül a csoport hagyományrendszerébe, s növeli az összetartozás élményét. 

– A gyermekek egyéni fejlődését nyomon követjük, megfigyeljük a gyermekek társas helyze-
tét, és fogadóórán diszkréten tolmácsoljuk a szülőknek. 

– Ügyelünk arra, hogy minden tevékenység elvégzésére megfelelő időt és helyet biztosítsunk, 
hogy a gyermekek minden tevékenységüket befejezzék, pontosan elvégezzék. 
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- Megteremtjük a lehetőségeket a beszélgetésre, s közben megvalósítjuk a gyermekek szó-
kincsbővítését (névmások, cselekvések megnevezése, térbeli és időbeli viszonyok, formák, 
színek stb.), és verbális tudásuk fejlesztését.  

- A fejlesztési anyagot az egyszerűbbtől a nehezebb felé haladva tervezzük. 
- Kihasználjuk az adott környezet megismerési lehetőségeit.  

– Építünk a gyermeki kíváncsiságra. 
– Élünk a verbális és a nonverbális kommunikáció eszközeivel, az érzelmek kifejezésének fo-

lyamatában, melyre az intézmény minden dolgozója pozitív mintát ad. 
– Támogatjuk a baráti kapcsolatokat, kisebb csoportokat, hogy minél több időt tölthessenek 

együtt és lehetőséget biztosítunk az együttműködésre. 
– Dicsérettel, buzdítással, példamutatással segítjük a gyermekek pozitív énképének, önmagá-

hoz való viszonyának, önbizalmának, önfegyelmének, önállóságának és szabálytudatának 
kialakítását. 

– Törekszünk a környezettudatos cselekvési szükségletek, szokások megerősítésére, értékek 
belsővé válására motivációs hatásokkal, komplex tevékenységi rendszerre 

– Tisztában vagyunk a gyermekek önfejlesztő képességével, fejlődésüket minden esetben ön-
magukhoz képest vizsgáljuk. 

– A gyermekben erősítjük az egészséges „én vagyok”, „én csinálom” tudatot.  
– Az egyes területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekek számára gazdagító progra-

mokat szervezünk. 
– Az egyéni fejlesztési célok meghatározásánál figyelembe vesszük az alapdokumentumokban 

meghatározott célrendszert. 
 

7.3.  Az anyanyelvi, az értelmi nevelés fejlesztése, megvalósítása 

 

Célunk: 
 Anyanyelvünk megszerettetése az óvodai életünk változatos tevékenységein keresztül, ahol 

a gyermekek meglévő tapasztalataikra, élményeikre és ismereteikre építünk. Az anyanyelv 
fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása- beszélő környezettel, helyes 

mintaadással és szabálykövetéssel- az óvodai nevelőtevékenységünk egészében jelen legyen.  

 Formálódjanak gyermekeink értelmi képességei, váljanak nyitottá az őket körül  vevő, inge-
rek befogadására lehetőség szerint minél többször természetes környezetben, különböző te-
vékenységekben és élethelyzetekben. 

 Legyenek képesek érzelmeiket, gondolataikat megfogalmazni, kifejezni. 

 

Feladataink: 
 Sok- sok beszédhelyzet teremtése, ahol lehetőségük nyílik, hogy élményeiket, gondolataikat, 

problémáikat megfogalmazzák, egyre pontosabb, valósághű érzékeléssel, észleléssel. 
 Az értelmi képességek tudatos fejlesztése, kiemelten kezelve az érzékelési apparátust, vala-

mint az észlelési folyamatokat. (szándékos figyelem, reproduktív emlékezet, problémameg-
oldó és kreatív gondolkodás, elemi fogalmi gondolkodás). 

 Tolerancia az eltérő fejlettségi szintek elfogadása terén, idő biztosítása az egyéni fejlesztés-
re, felfedezésre 

 Megosztott és koncentrált figyelem, interaktív – kommunikatív viszony kialakítása. 
 

Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és 
tágabb környezetét, amely hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja, hogy rá tudjon cso-
dálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbe-
csülésére, kifejezésére. 
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Az értelmi nevelés megvalósulása tevékenységeken keresztül történik. Ezekkel a tevékenységek-
kel, az átadott ismeretek mellett az anyanyelvi nevelést is szolgáljuk. Időt és helyet adunk a felnőt-
tek és gyermekek, gyermekek és gyermekek egymás közötti beszélgetéseire, minél több egyéni – és 
mikrocsoportos fejlesztésre. 
A gyermekek értelmi képességeinek fejlesztését a gyermek meglévő tapasztalataira, élményeire, 

ismereteire építve valósítjuk meg. Óvodai életünk mindennapjaiban a spontán szerzett tapasztalatok 

rendszerezése, bővítése mellett ezek különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakor-

lásának biztosítására törekszünk. 

 Egyre több a megkésett beszédfejlődésű, beszédhibás iskolába lépő gyermek. Ezen az óvodáskorú 

gyermekek tudatos, szakszerű, differenciált, egyénre szabott beszédnevelésével segítünk. 

Ahhoz, hogy a társadalom követelményeinek megfelelő embereket tudjunk nevelni, már kiscsoport-
tól tudatosan tervezzük az anyanyelvi nevelést. 
 

 Kiscsoportos korban megismerkedünk azzal a közeggel, családdal, ahonnan a gyermek óvodába 
lép. Ebben az életkorban a kisgyermek erős érzelmi megrázkódtatásként éli át a szülői háztól való 
elszakadást. Legtöbbjüknél az óvónővel kialakuló páros kapcsolat az anya – gyermek kapcsolatot 

pótolja. 
Ezért van ilyenkor nagy szerepük a lovagoltatóknak, höcögtetőknek. A közvetlen testi kapcsolat 

megnyugtató hatású és elősegíti az érzelmi kapcsolat kialakulását. Szóbeli közlést kiváltó derűs, 
nyugodt légkörrel alapozzuk meg az anyanyelvi nevelést óvodánkban. 
Középső csoportos korú, 4 – 5 éves gyermekeknél a beszédizmok fejlettségének hiánya miatt sok-

szor előfordul, hogy megbotlik a nyelvük. Ebben az életkorban sok, szép és példamutató beszédre 
ösztönző játékot játszunk a gyermekekkel. A hibásan ejtett szavaikat türelemmel javítjuk. 
Ügyelünk a helyes beszédtempóra, hangsúlyra. Helyes légzéstechnikát elősegítő játékokkal készít-
jük elő a megfelelő beszédlégzést. 
 Nagycsoportos korú,5 – 6 – 7 éves gyermekek beszédének fejlődése a közeli iskolába lépés szem-
pontjából nagy jelentőségű. Legfontosabb feladatunk, hogy minden iskolába készülő gyermek tisz-

tán beszéljen. 
Természetesen a beszéd tartalmára és a nyelvi formákra is odafigyelünk. 
Fontosnak tartjuk a beszélő környezet kialakítását és fenntartását. Célunk, hogy a szabályközvetítés 

a javítgatás elkerülésével, a természetes beszéd és kommunikációs kedv fenntartásával, ösztönzé-

sével és a gyermeki kérdések támogatásával valósuljon meg. 

A hét minden napján, az egyes tevékenységeken keresztül is közvetítünk anyanyelvi nevelést, azon-
ban ezen kívül hetente egy alkalommal konkrét anyanyelvi feladatot, játékot is tervezünk, illetve 
valósítunk meg. 
Az egyes gyermekek nyelvi fejlettségének alakulását kiscsoport év végén és nevelési évenként két-
szer (év elején és év végén) mérjük. 
 

Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása területén a gyermekek várható 
fejlettsége az óvodáskor végén: 

– A gyermekek gátlások nélkül, szívesen beszélnek, képről folyamatosan is 

– Nagycsoportos korukra egész mondatban válaszolnak kérdéseinkre. 
– Ismernek rokon értelmű szavakat és ellentétpárokat. 
– Ismerik a metakommunikációs jelzések mondanivalóját. 
– Elítélik a trágár beszédet, annak hallatán. 
– Minden magán és mássalhangzót tisztán ejtenek 



 

24 

 

– Olyan szókinccsel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra a gondolataik érthető ki-
fejezését 

 

 

A fejlődés várható eredményeiből és az óvoda programja által meghatározott értékekből kidolgo-

zott óvónői feladatok, elvárások: 

– A feladatcsoportok és tevékenységek során átadásra kerülő ismeretek tervezése az élet-
kor és az egyéni képességek figyelembevételével történik. 

– A gyermekek által ismeretlen szavakat mindig megbeszéljük, értelmezzük 

– Minden esetben kijavítjuk a kiejtési hibákat beszéd közben. 
– Az aktív és passzív szókincset sok mese, illetve vers ismertetéssel, bábozással dramatizá-

lással, növeljük. 
– Személyes példamutatással ösztönözzük gyermekeinket a szép kiejtésre. 

  

8. A cserkeszőlői óvoda nevelési célja 

Az óvodás gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségének fejlesztése, kibontakoztatásának 
elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, az egyenlő hozzáférés figyelembevételével, az 
egészséges életmód megalapozásának hangsúlyozásával. A családi nevelés kiegészítése. A gye-
rekek egyéni fejlettségéhez, igényeikhez, szükségleteikhez, érési tempójukhoz igazodó, a gyermeki 
szabadságot tiszteletben tartó differenciált személyiségfejlesztés, hátránykompenzáció és tehetség 
gondozás a tanuláshoz szükséges képességek és részképességek megalapozása a játékban és szerve-
zett tevékenységekbe ágyazottan. 

Érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi, akarati tulajdonságaiban megerősített, pozi-

tív énképpel rendelkező gyermekek nevelése a cél, akik képesek az önérvényesítésre épp úgy, 

mint a kezdeményező és együttműködő viselkedésre. 

 

Feladata: 

 Az egészséges életmód szokásainak belső normákká alakítása. 
 A mozgásos tevékenységek által a motoros képességek és mozgáskészségek kibontakoztatása. 
 A gyermeknek a különböző tapasztalatai során fejleszteni környezetével való – közvetlen és 

közvetett – kapcsolatrendszerét, (én-tudat kialakítása). 
 A szervezet általános sokoldalú, fejlesztésével elősegíteni a gyermek megfelelő testi, akarati, er-

kölcsi tulajdonságainak fejlődését, értelmi képességeinek fejlesztését. 
 Nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör kialakításával az érzelmi biztonság megteremté-

se, a testi, a lelki szükségletek folyamatos kielégítése, különösen a szociális hátrányokkal, eltérő 
fejlettséggel rendelkező gyermekek számára. 

 A különbözőség elfogadtatása (testi, szociális, értelmi) a tolerancia kialakítása,  
erősítése. 

 

A nevelési célok és feladatok az egész óvodára azonosak. 
A csoportok arculatát a gyermekek és az óvónők személyisége alakítja, formálja sajátossá. 
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9. Az óvodai tevékenységek kerete 

Az egészséges életmódot, és az ezt megalapozó napirend 

 

Gyermekeink egészséges fejlődéséhez a napirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú és 
tartalommal megtöltött tevékenységformák megtervezésével. A rendszeresen visszatérő ismétlődé-
sek érzelmi biztonságot teremtenek. A napirend keretei között, a gyermeki szükségletek (testi, lel-

ki) kielégítése történik, mely segíti a gyermekek napi életritmusának – közösségi keretei között tör-
ténő – kialakítását. A folyamatos napirend rugalmasságával lehetővé teszi a párhuzamosan végezhe-
tő differenciált tevékenységek szervezését, hogy egyéni tempó, teljesítőképesség, egyéni igény sze-
rint végezzék a gyermekek a tevékenységeket.  A napirend tervezésekor figyelembe vesszük a kü-
lönböző tevékenységeket, a gyermekek egyéni szükségleteit és ügyelünk a tevékenységek közötti 
harmonikus arányok kialakítására, szem előtt tartva a szabad játék kitüntetett szerepét. Törekszünk 
a gyermekek adottságához mért sikerélmény elérésére, az egészségvédő szokások, szabályok kész-
séggé alakítására. 

 

A napirend három fő részből áll: 
 Délelőtti: az óvoda nyitásával kezdődik, szervezése kötetlenebb. A délelőtti időkereten belül 

kerülnek megszervezésre a játék, szabadon választott tevékenységek, séták, megfigyelések, tíz-
órai és a kötött tevékenységek, ill. az 5-7 éveseknél a vízhez szoktatás hetente egyszer 

 Déli: kötöttebb időszakasz, az ebéd és előkészületei, az étkezést követő délutáni pihenés előké-
születei zajlanak 

 Délutáni: a délutáni tevékenységek szervezése kötetlenebb, mely a délutáni pihenéssel kezdő-
dik, és tartalmazza az uzsonnázást is. A pihenési idő egy részében a nagycsoportos gyermekek-
nek tehetséggondozó- illetve felzárkóztató műhelyek állnak rendelkezésre. Uzsonna után a cso-
portszobában vagy a szabad levegőn biztosítjuk a gyermekek mozgásigényének, mozgásfejlesz-
tésének, illetve a szabad játéknak a feltételeit. Délután, nevelési időn kívül kerülnek megrende-
zésre a szakkörök. A napirend az óvoda zárásával fejeződik be. 

 

A napirend fő részeiben mindig előfordul egy dominánsabb tevékenység, mely az óvodapedagógus 
részéről nagyobb odafigyelést, a gyermekektől több megértést és alkalmazkodást igényel. A napi 
tevékenységeket úgy szervezzük, hogy a gyermekek minél több időt tölthessenek a szabadban, 

adott témához igazodva kinti tevékenységek szervezésével, és lehetőség szerint legalább 10 

órától szabadtéri mozgásos tevékenységek, udvari játék, séta szervezésével. 
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NAPIREND 

 

Időkeret Állandó tevékenységek 

Délelőtt 6.30-

11.30 

 gyermekek fogadása a gyűjtő csoportban 

 szabad játék saját csoportban és szabad játékba integrált óvodapedagógus 
által tervezett és kezdeményezett tevékenységek 

o verselés, mesélés 

o ének- zene, énekes játék, gyermektánc 

o rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

o külső világ tevékeny megismerése 

o részképességek fejlesztése egyéni formában 

 folyamatos tízórai 
 testápolási teendők elvégzése 

 beszélgető kör 
 mindennapos mozgás vagy irányított mozgás 

 a szabad játékba integrált óvodapedagógus által tervezett és kezdeményezett 
tevékenységek 

o verselés, mesélés 

o ének- zene, énekes játék, gyermektánc 

o rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

o külső világ tevékeny megismerése 

o részképességek fejlesztése egyéni formában 

 tisztálkodás, öltözködés 

 udvari játék 

Délben 
11.30-

12.30 

 előkészületek az ebédhez 

 testápolási teendők 

  ebéd 

 teremrendezés, készülődés a pihenéshez, mesehallgatás 

Délután 
12.30-

16.45 

 pihenés 

 előkészületek az uzsonnához 

 teremrendezés, testápolási teendők 

 folyamatos uzsonna 

 játék, egyéb szabadon választott tevékenységek 

 hazabocsájtás 

 

10. Az óvodai élet tevékenységformái 

10.1. Játék 

Célunk: Játék során a gyermekeink sajátítsák el az életkoruknak megfelelő intellektuá- 

 lis, mozgásos, szociális ismereteket, melyek birtokában képessé válnak egyéni ötleteiknek 
kibontakoztatására, a szabad képzettársításra. Továbbá célunk, hogy minél sokrétűbb tájéko-

zódó tevékenységgé váljon a játék. 
 

Feladataink: 
 A nyugodt, szabad játékhoz szükséges feltételek megteremtése (barátságos, családias légkör, 

hely, idő, eszközök, tapasztalatszerzés, és élményszerzés minden játék típushoz, elfogadó, 
felszabadult hangulat) 

 A 3-6-7 éves korban megjelenő játékfajták, s azok tartalmának, minőségének gazdagítása, a 
gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembevételével 
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 Önálló véleményalkotás, döntési képesség megalapozása problémahelyzetek mérlegelésével 
a cselekvéses tanulásból adódó tapasztalatok közös összegzésével, irányított és spontán 
megfigyelésekből adódó vélemények cseréjével 

 A gyermekek beszédkészségének és a közösségi magatartásformáknak fejlesztése a játékban 

 

A természeti, emberi, tárgyi környezetben szerzett gyermeki benyomások feldolgozásának biztosí-
tása a szabad játékban 

Legfőbb tevékenységi forma, amely az egész óvodai nevelésünket átszövi. 
 

A gyermekeknek spontaneitást, szabadságot, örömet és szórakozást jelent. Tudjuk, hogy a játék az 
óvodás korú gyermek alapvető aktivitása, ennek során gyakorolja erőit, szélesíti látókörét, szociális 
tapasztalatra tesz szert, ismétli és alkotó módon kombinálja a környező élet jelenségeit, otthonról 
hozott élményeit, tapasztalatait is beleszőve. 
 

A mi feladatunk a játékhoz biztosítani a megfelelő légkört, helyet, időt és eszközöket. Jelenlétünk – 

egész nevelői ráhatásunk részeként – hat a játékra, segíti a gyermekek játékát, biztosítja az indirekt 
irányítás felelősségét. Az óvónő által kezdeményezett játékban olyan helyzeteket megtervezése és 
teremtése a gyermekek számára, amelyben játékos cselekvés során alkalmazni tudják a szerzett is-

mereteket. 

 

Többféleképpen és több megfontolásból hatunk a játékra, mégpedig azért, mert tőlünk is függ a 
gyermek játékának változatossága. A játékra hatunk személyes példánkkal, verbális és nonverbális 
eszközökkel. Azt, hogy a játékidőben milyen funkciót töltsünk be – csendes szemlélő vagy aktív 
résztvevő – maga a játékhelyzet dönti el. 
Ezért van:  – amikor szemléljük a játékot, 
  – amikor hagyjuk a gyermeket a problémái megoldásában, 
  – amikor segítjük, 
  – amikor együttes játékunk jelenti az örömet, 
  – amikor közbeavatkozunk, 
Mindezen állításoknak az ellenkezője is igaz. Ráérzünk a pillanatnyi gyermeki igényre, mert a játék 
fejlesztő hatásának teljes ismerete nélkülözhetetlen a tervező és megvalósító munkánkhoz. A leg-

fontosabb a szabad játék túlsúlyának érvényesítése, ehhez a feltételek maximális megteremtése. 
 

Indirekt irányítással, tudatos jelenléttel, támogató, serkentő magatartással biztosítjuk, hogy a gyer-

mekek szabadon valósíthassák meg elgondolásaikat élményeik, érzelmeik, fantáziájuk szerint. A 
játék stimulálása érdekében problémát vet fel, választásra késztető megjegyzéseket tesz, eszköz-

használatra ösztönöz, ötletet ad (nem konkrét) vagy serkenti kidolgozását. Szükség esetén segítséget 

és példát, mintát nyújt. Szabályjátékokat irányítja, irányíthatja. 

 

 

A gyermekek társas kapcsolatainak és játéktartalmának alakulása  
a közösségben 

 

Gyermek társas élete a kevés számú csoportoktól a nagyobb létszámú csoportokig fejlődik. A bom-

lékony csoportosulások egyre szilárdabb csoportoknak adják át helyüket. 
A történet nélküli (egyszerűbb, kevesebb mozzanatot takar, motivációja a cselekvés) játékokat, a 
történettel (bonyolultabb cselekmény, sok mozzanat, motivációja tárgy vagy szerep) rendelkező já-
tékok váltják fel. 
Az összefüggéstelen epizódsorok helyett tervszerűen kitalált történetek jelennek meg. 
A személyes élet és a legszűkebb környezet életének visszatükröződésein túl, megjelenik a társa-

dalmi élet visszatükröződése is. 
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Játékfajták 
 

Gyakorló vagy funkciójáték 
Játékszerekkel, különféle anyagokkal végzett gyermeki manipulációk. Véletlen mozgásból, cselek-

vésekből fakadnak. Az újszerű cselekvések ismétlése során szerzett örömök miatt a gyermekek ne-

hezen hagyják abba. E játék elsősorban a gyermekek mozgásigényének és manipulációs vágyának 
kielégítésére szolgál. Ebben a játékban elsősorban az eszközök tulajdonságaival, a tárgyak egymás-

hoz való viszonyulásával, működésével ismerkednek a gyermekek. 
 

Építőjáték 
A gyermekek a különféle hasábokból, konstrukciós játékokból, építőelemekből, építményeket, já-
tékszereket, tárgyakat hoznak létre. A spontán készült építményeket fokozatosan felváltja a bonyo-
lultabb alkotások létrehozása, az elképzelt tárgy pontos megközelítése, a játékelemek biztos kezelé-
se. A gyermekeknél megjelenik e játékfajta keretében is az eredményességre törekvés. Például előre 
megtervezett rendben valamilyen építmény létrehozása. Az építőjáték során készült modelleket a 
gyermekek gyakran használják egyéb játékaikban (részei, elemei azok) például: mozgásos, dramati-
kus, utánzásos játékban. Az építőjáték az eszközök és anyagok változatosságát igényli. 
 

Szimbolikus és szerep- (utánzásos) játék 
A szimbolikus játék a szerepjátékot megelőző játékforma, két formáját ismerjük. 
- amikor a kisgyermek a saját cselekvését, viselkedését úgy utánozza, hogy mással végezteti (pl. 

baba tologatása) 
- másrészt, amikor másoknál megfigyelt cselekvést utánoz (pl. főz a babaszobában).   
A szerepjátékban a gyermekek tapasztalataikat, eddigi ismereteiket, elképzeléseiket, hozzájuk fűző-
dő érzelmeiket jelenítik meg. A felvállalt (utánzott) – állatok és emberek is lehetnek – szerepen ke-

resztül ábrázolják a valóságból számukra lényeges mozzanatokat. 
A gyermekek fejlődésük során egyre tökéletesebben utánozzák, valósítják meg játékukban az őket 
körülvevő közvetlen és közvetett környezetükben élő emberek munkáját, emberi magatartását. E 
játék segíti leginkább az emberek közötti társas kapcsolatok fejlődését, az alá-, fölérendelt szerep 

elfogadását. 
A mi feladatunk, hogy segítsük az önkéntességnek, a szabad választásnak, az önállóságnak az érvé-
nyesülését a játék megszervezésében, a téma megválasztásában, a szerep kiosztásában, a játéksze-

rek, eszközök kiválasztásában, a játékhelyzet kialakításában. Gondoskodnunk kell arról, hogy a 
gyermek biztonságban érezze magát. 
 

Dramatikus játék 
A gyermekek elsősorban irodalmi élményeiknek szabadon választott, kötetlen formában történő fel-

dolgozása a dramatikus játék. A mesék hőseinek – saját elgondolásuknak megfelelően – vagy a sze-

repben ábrázolt személynek a tipikus vonásait reprodukálják. A dramatikus játék segíthet az emberi 
kapcsolatok formálásában, helyes viselkedési formák elsajátításában, negatív élmények feldolgozá-
sában. Ezek elsősorban óvónőink kezdeményezésére történnek. A gyermekek spontán vesznek részt 
benne. Így észrevétlenül segítheti viselkedésük alakítását is. Biztosítjuk a különféle eszközöket, 
jelmezeket, melyhez a gyermekek bármikor hozzáférhetnek, akkor is, ha éppen más témájú szerep-

játéknál szeretnék felhasználni. A dramatikus játék fejlődésében fokozatosan előtérbe kerül a szerep 

minél tökéletesebb eljátszására való törekvés. Ezzel a játéktevékenység egyre több rokonságot mu-

tat a színészi szerep megformálásával. 
 

Bábjáték 
Felhasználjuk a bábot a népmesék, versek, rövid elbeszélések, zenehallgatási darab előadása vagy 

szemléltetése során, ill. a hét bármely napján olyan szituációs helyzetekben (pl. beszoktatásnál, 
szokásrendszer kialakításánál) amikor az óvodapedagógus ezt szükségesnek látja.  



 

29 

 

A bábjáték sajátosságai azonosságokat mutatnak az óvodáskorú gyermek fejlődés-lélektani törvény-

szerűségeivel. A bábjáték érdekessége, élménynyújtó-, érzelmi ereje, komplex jellege folytán a 
gyermeki személyiség megismerésének és fejlesztésének leghatásosabb eszköze. Az élmények 
forrásai az óvónői és gyermeki bábjáték, a közös bábkészítő tevékenység, valamint esetenként 
bábszínházi előadások lehetnek.  

 

Mozgásos játék 
Domináns eleme az aktív mozgás. A mozgásos játékok felölelik a gyermek természetes mozgásának 
minden formáját és ezek kombinációját. A gyermekek általános fizikai fejlődéséhez szükséges 
mozgásingerek biztosítását szolgálják. E játékban a gyermekek rendszerint közös erőfeszítéssel, 
kölcsönös együttműködéssel, változó helyzetekből adódó lehetőségek kihasználásával vesznek 
részt. A különféle eszközökkel, egyedül vagy társakkal végzett játékok (kerékpározás, labdázás stb.) 
elsősorban a gyermekek mozgásfejlődését, téri tájékozódását segítik. A mozgásos játékok tartalmá-
nak gazdagsága, a feladatok változatossága és életszerűsége, a mozgások széles skálája, intenzitása 
és szellemi fejlesztő hatása miatt fontos az óvodai nevelésünkben. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, 
hogy mind a csoportszobában, mind a szabadban a gyermekek sokféle mozgásos játékot játszhassa-

nak. 

 

Szabályjátékok 
A szabályjátékok az alkotó játékok fejlődése kapcsán alakulnak ki. Tartalmában nem a művelet, a 
szerep és a játékszituáció a rögzített, hanem a feladat és a szabály. Feltétele a játékfeladat fokozatos 
tudatosítása és kiemelése, továbbá a játékszabályok érvényesítése. A játéktevékenység meghatáro-

zott eredmény elérésére irányul. A szabályok betartása morális magatartási követelményeket visz be 
a gyermekek tevékenységébe. A feladatok megoldása közben jelentkezik először a gyermeknél az 
önértékelés mozzanata. 
 

Udvari játékok 
Igyekszünk maximálisan kihasználni udvarunk ideális környezeti előnyeit. A természetes anyagok-

ból készült játékok változatos mozgástapasztalatokhoz juttatták a gyermekeket, kihasználva az ud-

vari eszközök adta lehetőségeket a gyermekek egészséges életmódra nevelése érdekében. Amikor 
csak lehet, a gyermekeknek kerékpárt, rollert adunk az udvari játék során. 
 

Játékszabályok alakulása életkoronként 
 

A 3-4 évesek általában már képesek a játékszabályok betartására, ha az nem túl bonyolult szabály és 
egyben szereptartalmat is kap. 

A 4-5 éveseknél már megfigyelhető a szabálykövető viselkedés. A szabálynak már nem kell minden 
esetben a szerep tartalmába beolvadnia. 
Az 5-7 évesek játékában a kész szabályokkal rendelkező játékok jelentős helyet töltenek be. A 
gyermek iskolaérettségének egyik mutatója, hogy a játékban a szabályhoz, mint pusztán feltételes 
adottsághoz képes már viszonyulni. 
 

A játék témája 

 

A valóságnak az a jelensége vagy jelenségcsoportja, amely visszatükröződik a gyermek játékában. 
A játék-téma forrása mindig a valóság, a gyermek élményei. Az egyéni élményektől legfeljebb 
egyéni játék alakulhat ki. A csoportos játékhoz azonos egyéni élményekre van szükség. Ezért meg 
kell találnunk a lehetőségeket, hogy a gyermekek közös élményekben is részesüljenek. Mindig az 
adott gyermek és gyermekcsoport fejlettségének megfelelően kell a játékot fejlesztenünk. A játék-

tartalom elmélyítése mindenkor – a megfelelő szinten – a műveletek, szerepek, szabályok dominan-
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ciájának szintjén történik. A művelet a szerep és a szabály nemcsak lényeges ismertető jele, hanem 

egyben a játéknak a fejlődés során egymást váltó domináns tényezője is. 
A játéktevékenység a hét minden napján jelen van, tartalmi formája tervező munkánkon keresztül 
biztosított. A csoport életéből elemeket felvételen rögzít, amelyet a gyermekeknek, szülőknek leve-

tít. 
 

Anyanyelvi nevelés a játékban: 
 A nyelvi kommunikációs helyzetek kialakulásának alapvető feltétele az egymást meghallgató és 
egymáshoz beszélő társak beszédkedve, beszédkészsége, az anyanyelv szókincsének használata. 
 A gyermekek játék közben sokat kommunikálnak társaikkal, a felnőttel, magukban, játékeszköze-

ikkel. 

Gyakorlójáték során a legkisebbek gyakran mozgással kísért szótagokat, szavakat ismételgetnek, 
játszanak hangjukkal, ami a hangképzést, artikulációt fejleszti. 
A játékban kialakult társas kapcsolatok természetes körülmények között fejlesztik a beszédet, ala-

kítják a beszédfegyelmet. 
A közös tevékenység során használják a párbeszéd különböző, az együttműködést elősegítő fordula-

tait, kifejezéseit, az odafordulás udvarias formáit. 
A játék során különböző nyelvi eszközök használatával beszélgetnek: megszólítás, megnevezés, 
felszólítás, hagyományos nyelvi fordulatok használata, kérés – köszönet kifejezése. 
A gyermekek játék során gyakran azonosulnak szerepükkel viselkedésükben: szóban, hanglejtésben, 
mimikában gesztusaikban. 
Gyakorolják az elbeszélő és párbeszédes formákat, felismerik, miképp lehet bánni a hangjukkal, 
hangerővel, hangmagassággal, hangszínnel. Értékítéleteikben megfogalmazzák a jó és a rossz alap-

vető kategóriáit és ezek köré csoportosítják azok szinonimáit. 
 

A játék területén a gyermekek várható fejlettsége az óvodáskor végén: 
– A gyermekek képesek állhatatosan, több napon keresztül egy azon játéktémában együtte-

sen részt venni. 
– Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték. 
– Az ismert meséket többször dramatizálják, bábozzák. 
– Bonyolult építményeket képesek létrehozni. 
– Élvezik a szabályjátékokat és képesek a normák betartására. 
– Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által preferált viselkedési szabályok. 
– Interakciójuk gazdag, kulturált és érthető. 

 

A fejlődés várható eredményeiből és az óvoda programja által meghatározott értékekből kidolgo-

zott óvónői feladatok, elvárások: 
– A gyermekeknek biztosított, hogy a játék során önállóan döntsék el mivel, kivel és ho-

gyan szeretnének játszani. 

– A szabad játék ideje alatt – ha a gyermekek nyugodtan játszanak – az óvónő hagyja a 
gyermekeket önállóan kibontakozni. 

– A gyermekek a játékukhoz szükséges helyet, teret önállóan biztosítja. A játékba integrált 
tanulási forma biztosítja, hogy a gyermekek a gondozási feladatokat leszámítva, egész 
nap játszhatnak. 

– A gyermekek fejlettségének megfelelő játékeszközöket biztosítunk. 
– Logikusan kapcsoljuk az azonos időben történő tevékenységeket a tevékenységtartalmá-

hoz, a játékhoz.  
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– Bő tevékenységkínálatot jelölünk meg a napi tevékenységhez illeszkedően, hogy minden 
gyermek a kedvére való tevékenység során tudja ismereteit bővíteni.  

– Biztosítjuk az egymás mellett futó tevékenységek lehetőségét. 
– A gyermekek aktuális hangulatához igazodóan módosítunk a vázlatban rögzítetteken, le-

hetőséget teremtve más tevékenység beemelésére, alkalmazkodunk a váratlan helyzet 
idézte helyzethez. 

 

10.2. Játékban megvalósított tanulás 

10.2.1. Külső világ tevékeny megismerése  

Célunk: A szűkebb természeti, emberi (társadalmi), tárgyi környezet megismerése, ta- 

 pasztalatok szerzése annak formai, mennyiségi viszonyairól is, minél több érzékszervvel 
megtapasztalva. 

 

Feladataink: 
 A gyermekek érdeklődésének felkeltése, kielégítése, a közvetlen megtapasztalás útján 

 A 3-6-7 éves korban tervezhető jellegzetes környezeti tartalmak biztosítása, melyben a 
gyermekek egyéni élményeire, tapasztalataira építünk 

 A gyermekek megfigyelő és kommunikációs készségének fejlesztése a közvetlen tapasztalat 
és ismeretszerzés során 

 A gyermekek környezetvédelmi szemléletének formálása 

 Olyan hagyományok építése az óvodai életbe, amelyek szebbé, gazdagabbá teszik a gyerme-

kek életét 
 A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

 

A környezet nem más, mint ami körülveszi az embert, aminek ő is alkotóeleme, amiben az élettere 

van, ahonnan az életfeltételeit biztosítja. 
A gyermek, míg éli a maga életét – játszik, beszél, mozog, étkezik, alszik – a személyét átfogó kör-

nyezetben, addig alakulnak érzelmi viszonyulásai, életrendje, megismerési, cselekvési, döntési, 
együttműködési. 
A környezet megismerése és védelme nem határolható le előre meghatározott tevékenységekre, 
időkeretre. Állandóan és mindenkori folytonossággal jelenlévő tevékenységi forma az óvodában. 
Legfontosabb elvünk, hogy mindent a természetes környezetben figyelhetünk meg, az összefüggé-
seket, változásokat ott láttatjuk, értetjük meg, s ezáltal megfelelő ismeretekhez juttatjuk a gyerme-

keket. 

A tevékenységtartalmak feldolgozásához használja az internet lehetőségeit (külső világ tevékeny 
megismerése) képanyagot gyűjtet az internet segítségével, zenei anyagra hívja fel a figyelmet. 
 

Helyi sajátosságainkra építve tapasztalhatjuk meg közvetlen környezetünket: 
- Megismertetjük a gyermekeket a közeli park növényzetével, a hatalmas fóliasátrakban ter-

melő zöldségfélékhez szükséges életfeltételekkel, és az ott dolgozó emberekkel. 
- Nagy élmény óvodásainknak a virágot termelő fóliasátrak belső megtekintése, a szép, színes 

virágok látványa. 
- Séta közben a fürdő közelébe érve, szinte minden alkalommal felhívjuk figyelmüket Cserke-

szőlő nevezetességére: gyógyfürdőjére, strandfürdőjére, környezetének ápoltságára. A kö-
zépső és nagycsoportos gyermekek megértik, hogy külföldről (más országokból) a gyógy-
fürdő gyógyító hatása miatt utazik nagyon sok ember községünkbe. 

- A fürdőbe járva nyáron a gyermekek sok tapasztalattal gazdagodnak és az óvodában játé-
kukban felhasználják. 

- Lehetőségeinkhez mérten minden tanévben autóbusszal kirándulunk a gyermekekkel egy-

egy városba és megtapasztalják a falu–város közötti különbözőséget. 
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A gyermekek környezeti tapasztalatai az óvodai játékok során jelentős szerepet kapnak. Reprodu-

kálják azt, ami igazán megragadta a figyelmüket. 
Fontosnak tartjuk a környezeti értékek felismertetését, ismeretlen fogalmak tisztázását, olyan képes-

ségek fejlesztését, melyek szükségesek az ember és kultúrája megértéséhez. Törekszünk a családi 
tárgyi kultúra értékeinek megismerésére, beépítésére. 
Hangsúlyozottan fontos a környezet védelme érdekében a tudatos, felelősségteljes cselekvés kiala-

kítása. 
 

Természeti változások megfigyelése 
Természetes környezetben az időjárás és a természet változásait figyeljük meg és követjük nyomon. 
Hőhatások (hideg-meleg) és fényviszonyok (világosság–sötétség) következményeiről szerzünk is-

mereteket, ill. megismerjük a természet hő- és fényviszonyokhoz való alkalmazkodását, annak je-

gyeit, az ember életmódbeli alkalmazkodását (építési szokások, fűtés, világítás, öltözködés, építé-
szeti kultúra) 
Megfigyeltetjük az állatok, növények tulajdonságait, életmódját. 
 

Társadalmi változások megfigyelése 
A gyermekek figyelmét ráirányítjuk a szűkebb (lakóhelyünk) és tágabb (országunk, a világ) környe-

zeti jelenségeire, az ott élő emberek életmódjára, kultúrájára. 
Környezetünk közvetlen megismerése – közlekedés, nevezetességek, ünnepeink, hagyományaink – 

segítséget adnak a könnyebb eligazodásban, biztonságot teremtve a gyermekek számára. Közössé-
gen belül gyakoroljuk a viselkedési mintákat, szokásokat; köszönés, kérés, egymásra odafigyelés, 
másság elfogadása. 
Kirándulások során a falu és város azonosságainak, különbözőségeinek felismerése és életformájuk 
megfigyelése is lényeges feladatunk. 
A felnőttek által végzett munka (foglalkozások) jellemzőit, hasznosságát is megismertetjük a gyer-

mekekkel. 

A természet védelme 
A gyermekekben megalapozzuk a természet megismerésével a természet szeretetét, tisztaságának, 
szépségének védelmét. Megismertetjük őket a természet szépségeivel, törvényszerűségeivel, a ter-

mészeti folyamatok kölcsönhatásaival a gyermekek cselekvő részvételével, életkoruknak, fejlettsé-
güknek megfelelően. A gyermekeket játékos cselekedtetés útján a feladatok helyes megoldására 
ösztönzi.  
 

Környezetünk megismerése és a hagyományok ápolása 
Az évszakok változásához és községünk hagyományaihoz kapcsolódó szokások megőrzésével is-

mertetjük meg óvodásainkat, közvetlen, ill. közvetett módon. 
Községünkben minden évben hagyományőrző népünnepély jellegű rendezvények: 

- a sportpályán tartandó ifjúsági sportverseny, sportnap, 
- az őszi – színpompás – szüreti felvonulás, és az utána következő utcabál. 

Ezeken a rendezvényeken természetesen részt vesznek az óvodások is szüleikkel, ám a községben 
élőkön kívül a Tiszazug – szinte – minden településéről jönnek az érdeklődők. 
 

Ismeretnyújtáshoz szükséges feltételrendszer 

Az ismeretnyújtás óvodai életünk mindennapjaiban valósulhat meg a gyermek vagy felnőtt kezde-

ményezésére alapozva. A gyermekek számára mindvégig játékként szervezzük, de hangsúlyozzuk a 
tevékenység fontosságát. Így élményszerűen tapasztalhatják, figyelhetik meg azt, s cselekvő, játszó 
részesei lehetnek. 
A szabadban – természetes környezetben – folytatott tevékenységekkel a tapasztalás közvetlensége 
révén az élmény hitelességét biztosítjuk. 
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Segítséget adunk a gyermekeknek a környezettel való együttélés szabályainak megtanulásában, a 
környezetbarát életvitel kialakításában. Elősegítjük a gyermekek önálló véleményalkotását, döntési 
képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban, és a környezet alakításában. Ehhez elengedhe-

tetlen az óvodapedagógus személyes példamutatása, tevékenységhez való viszonya, rácsodálkozása, 
alkotó tevékenysége ösztönzése.  
 

Anyanyelvi nevelés a külső világ tevékeny megismerése és védelme tevékenységben: 
 

A beszéd a gyermek környezetével való érintkezésnek, önkifejezésnek, gondolkodásnak legfőbb 
eszközévé válik. 
A beszéd által növekszik tájékozottsága, gazdagodnak ismeretei. 

A környezettel való ismerkedés közben fejlődik a gyermek beszédmegértő és nyelvi kifejezőképes-

sége. 
A gyermekek természeti és emberi környezetében érzékeli a szépet, a környezetvédelem és a kör-

nyezethigiénia szerepét verbális magyarázattal erősítjük. 
A gyermekek lakóhelyi és természeti környezetének a család, az óvoda személyi kapcsolatainak, 
tárgyainak, a tárgyak tulajdonságainak megismerése gazdag anyaggal járul hozzá az anyanyelvi ne-

veléshez. 
Ilyenek lehetnek a tárgyakat, anyagokat, minőségeket jelölő szavak, az összehasonlítás, viszonyítás 
szavai, mondattani formái, a rokoni szókapcsolatok megnevezése, a birtokviszony kifejezése. 
A térbeli tapasztalatok gyűjtésében a mozgások irányának, a tárgyak helyének megjelölése szolgálja 
a szókincs bővítését. Az arányok, irányok nyelvi kifejezésének gyakorlása előkészíti az írás – olva-

sástanuláshoz szükséges képességek fejlődését is. 
A beszédhelyzetekben szerzett tapasztalatai során átveszi a gyermek a környezetétől a szórend, a 
ragok, jelek és képzők, a névelők, névutók, a névmások, igekötők, igemódok gondolatot kifejtő és a 
környezet számára pontosan érthető használatát. 
Gyakorolják a mondattípusokat, melyek a környezetben levő személyek tevékenységéhez vagy a 
gyermek számára új, érdekes, felhívó jellegű tárgyakhoz, jelenségekhez kapcsolódnak. 
 

A külső világ tevékeny megismerése területén a gyermekek várható fejlettsége az óvodáskor vé-
gén: 

– A gyermekek elemi ismeretekkel rendelkeznek. Tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét 
foglalkozását, óvodájuk nevét. 

– Tudják saját születési helyüket és idejüket. 
– Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak szépségében. Felis-

merik a napszakokat. 

– A gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket, szolgáltató üzleteket, eszté-
tikai alkotásokat. 

– Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat. 
– Ismerik környezetük növényeit, s azok gondozását. 
– Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. 
– Ismerik a közlekedési eszközöket. 
– Ismerik a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási for-

mák, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához 
szükségesek. 

 

A fejlődés várható eredményeiből és az óvoda programja által meghatározott értékekből kidolgo-

zott óvónői feladatok, elvárások: 
– Az évszak olyan keretjellegű rendezőelv, amely egy negyedéves ciklusban összefogja a 

gyermekeknek tanítandó összes ismeretet. 
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– A környezeti értékek felfedeztetése során első helyre kerülnek a szép, esztétikus jelensé-
gek, emberi – tárgyi értékek megláttatása. 

– A gyermekek közvetlen környezetükben jól ismerik a növényeket: virágokat, dísznövé-
nyeket, fákat és állatokat. 

– A gyermekekben kialakul a gyűjtögető szenvedély. 
– A környezeti nevelés témái közé beépítettek, a környezetvédelem jeles napjai. 
– A környezeti nevelés tevékenységei igazi életteret adnak a gyermekek szókincsének, 

nyelvi kifejező készségének fejlesztéséhez. 
– A gyermekeknek az alapvető ismereteket / lakcím, szülők neve, foglalkozása, születésük 

időpontja, helye / hároméves intervallumban, a szülők bevonásával tanulják meg. 
A külső világ tevékeny megismerése matematikai tapasztalatszerzéssel 
 

A környezet megismerése során a gyermek matematikai tartalmú tapasztalatoknak és ismereteknek 
is a birtokába jut. 
 

Feladataink téri-formai- mennyiségi megismerés esetén: 
 

 A gyermekek képességeinek fejlesztése, tapasztalás, észlelés, érzékelés terén, azok tevé-
kenységekben való alkalmazása 

 Matematikai érdeklődésének kielégítése a sokoldalú érzékeléssel, a keresztcsatornák fejlesz-

tésével 
 A 3-6-7 éves korban tervezhető jellegzetes matematikai tartalmak biztosítása 

 A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 
 A problémahelyzetek megoldása közben a gyermekek szókincsének bővítése 

 Az óvodapedagógus teremtsen olyan helyzeteket, ahol szerepe van az önálló feladatmegol-
dásnak 

 Matematikai téma kiválasztásnál mindig építsen a gyermekek érdeklődési körére, fejlettségi 
szintjére, meglévő ismereteire 

 Az eszközök megválasztása legyen változatos, legyen szempont a matematikai tartalom és a 
gyermekek érdeklődése 

 Az óvodapedagógus alkalmazkodjon a gyermekek egyéni tempójához, a cselekvő tapaszta-
latszerzéshez mindenki számára biztosítson elegendő időt 

 Az óvodapedagógus a probléma felvetése, a módszerek és az eszközök megválasztása, a te-
vékenységek megtervezése, a segítés tartalma és módja, az eredmények megítélése során 
tartsa szem előtt a gyermekek egyéni különbségeit 

 A problémahelyzetek felvetésénél fontos, hogy pontosan fogalmazzon 

 Beszéde legyen minta 

 

E tevékenység lehetőséget teremt a környező valóság formáival és mennyiségi viszonyaival kapcso-

latos tapasztalatszerzésre. A megismerő és problémamegoldó tevékenység élményt jelent a gyerme-

kek számára, az összefüggések felismeréséhez és a problémamegoldó gondolkodás fejlődéséhez. 
A matematika tartalmú tevékenység rugalmas, fegyelmezett gondolkodásra a felfedeztetés, az ötle-

tes megoldások keresésére nevel. 
E tevékenység keretei között a gyermekek az őket körülvevő valóságos világ – matematikájának – 

összefüggéseit ismerhetik meg. Ez csak akkor válik értékessé, ha összhangban van a gyermekek fej-

lődési ütemével. 
Az óvodába lépés pillanatától fontos a gyermekek érdeklődésén alapuló – életszerű helyzetekben – 

a tér, a mennyiség, a forma azonosságainak, különbözőségeinek és egymás közötti összefüggései-

nek megfigyeltetése, megértetése. 
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Az óvodai életben a matematikai tartalom mindent átfog, és állandóan jelen van. Így a játékban 
(építő, utánzásos, dramatikus, mozgásos, szellemi) a mese–versben (meseszereplők száma, tulaj-

donságaik) a rajzolás– festés– kézimunka jellegű tevékenységekben (az eszközök mennyisége, 
nagysága, vastagsága, formája, kép és téri alkotások). Ének–zenében (mondóka és gyermekdal szö-
vege, játéka, mozgása, hallásfejlesztés, ritmusérzék fejlesztés). Komolyzenei művek hallgatásával, 
mintaadással ösztönöz az otthoni, minőségi zenehallgatásra. Környezet megismerése – védelme ese-
tében (természet, állat-, és növényvilág, időjárás, társadalom, közlekedés, emberi fejlődés, kapcsola-
tok, ünnepek). Munka jellegű tevékenységeknél (naposi munka – terítés, csoportszoba átrendezés, 
környezet rendben tartása, játékok elrakása.) Az ismeretek beépülésének megkönnyítése céljából 
kihasználja a kapcsolódási lehetőségeket, amellyel segíti a gyermekeket a felidézésben. 
Hívóképeket, szavakat, közmondásokat alkalmaz a felidézés és ismeretanyag összekapcsolása cél-

jából. A meg nem fogható, meg nem tapasztalható ismereteket IKT eszközök segítségével ismerteti 
meg a gyermekekkel. Az élő zene mellett audiovizuális eszközön is hallgatnak zenét. Ezek a terve-

zésben megjelennek. 
Mindezek a tevékenységek segítői, közvetítői a matematikai tartalmú ismeretek átadásának; 

- névutók használata a térben és síkban ábrázolt világban, 
- jó ítélőképesség, szabályok és szempontok önálló kialakítása, 
- tapasztalatok a rövidebb-hosszabb, keskenyebb-szélesebb, ugyanolyan kifejezések használa-

táról összemérés, egymásra illesztés, 
- testek, síkmértani formák felismerése, megkülönböztetése a közvetlen környezetben 

- szabad építés különböző elemekből, 
- síkbeli alkotások, mozaikok, képkirakás – síkbeli viszonyok felismerése, 
- tükrözés, hajtások mentén (festékfoltokkal) utánzó mozgásokkal, 
- mennyiségek létrehozása, tárgyak, személyek osztályozása megadott szempontok szerint, 
- halmazok képzése, pár fogalma, 
- mennyiségek összehasonlítása, relációk, becslések gyakorlása, 
- mennyiségek becslése, összkép alapján felismerés, 
- párok, ellentétpárok keresése, összehasonlítása, megnevezése, 
- számlálás, megszámlálás. 

 

Megvalósítása 

 
A szabadon választott vagy kötelező sokszínű tevékenységi rendszerben önállóan vagy közösséggel 
együttműködve történik. A csoport heti rendjébe építve a gyermek vagy felnőtt kezdeményezésére 
alapozva, a napi időkereten belül bármikor, 5-6-7 éves korban. Az élethelyzetek, az élmények és 
bizonyos témakörök mindig természetes komplexségükben kínálják az óvodapedagógus számára e 
tennivalókat. Lehetőséget adunk a gyermekeknek a többoldalú megtapasztalásra, érzékelésre. 
 

 

Témák összefűzése, egymás mellé illesztése nem igényel szigorú és merev rendszert, de tudatos ter-

vezést kíván. A tervezés a gyermekek sajátos fejlődési üteméhez, e területen megnyilvánuló egyéni 
képességeinek fejlődéséhez igazodjon. 
 

Anyanyelvi nevelés a környezet – téri – formai – mennyiségi megismerése tevékenységben: 
A környezet téri – formai – mennyiségi megismerése során a gyermekek a cselekvéses műveleteket, 
az összefüggéseket a beszéd szintjén képesek megérteni, kifejezni. 
Az előttük végbemenő, saját cselekvéseik eredményeként létrejövő változásokat, a felismert össze-

függéseket saját szavaikkal is ki tudják fejezni. 
A feladatok, műveletek megoldása során a konkrét tapasztalatok elősegítik a nehéz viszonyfogal-

mak / több – kevesebb – ugyanannyi / a melléknévfokozás / pl.: nagy. - nagyobb – legnagyobb/ és a 
névutós szerkezetek felfogását, alkalmazását. 
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Fejlődik a gondolatok tevékenységgel és szóval történő kifejezésének képessége. 
A műveletek pontos megnevezése először a passzív szókincs bővülését eredményezi, majd mikor a 
gyermek már tud véleményt mondani, beépül az aktív szókincsbe is. 
 

 

A környezet téri-formai-mennyiségi megismerése területén a gyermekek várható fejlettsége az 
óvodáskor végén: 

– A tárgyakat meg tudják számlálni legalább 10-ig, össze tudják hasonlítani mennyiség, 
nagyság, forma, szín szerint. 

– Megkülönböztetik a jobbra – balra irányokat, értik a helyeket kifejező névutókat pl. alá, 
fölé, közé stb. 
 

A fejlődés várható eredményeiből és az óvoda programja által meghatározott értékekből kidolgo-

zott óvónői feladatok, elvárások: 
– A gyermekek tapasztalati úton megtanulják a mennyiségi, térbeli, nagyságbeli, anyagi és 

alaki különbségeket. 
– A környezet téri – formai- mennyiségi megismerése tevékenységet csakis mikrocsopor-

tos formában szervezzük meg. 

 

10.2.2.Verselés-mesélés 

Célunk: Az anyanyelvi nevelésen keresztül a gyermekek fantáziavilágának gazdagítása, irodalmi 
élmények befogadására való képességeik fejlesztése. 
 

Feladataink: 
 az irodalmi anyag igényes összeállítása- a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevé-

telével- elsősorban a magyar népköltészetből. Az optimális egyensúly megteremtése a ma-
gyar és a külföldi mű és népmesék, a hagyományőrző és a kortárs irodalom között.  

 művészeti értékek közvetítése verssel, mesével, mondókával, dúdolóval, ritmussal, mozdu-

lattal, szavak egységével, érzelmi élmények biztosításával 
 a gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése vers, mese, bábjáték, dramatikus játékok se-

gítségével 
 szép iránti fogékonyság felébresztése, a szép élvezésének és a szép kifejezése képességének 

megalapozása, a gyermekek esztétikai érzelmeinek gazdagítása 

 Lehetőség biztosítása saját vers- és mesealkotásra annak mozgással vagy ábrázolással törté-
nő kombinálására, mely a gyermek egyik önkifejezésének egyik módja 

 

A mese és vers a gyermekek anyanyelvi nevelésének és az óvodai nevelésben hangsúlyozottan elő-
térbe helyezett – érzelmi biztonságának segítő eszköze. A jó mese olyan kapcsolatokat, helyzeteket 
mutat fel a gyermekek számára, amelyek megértésére más eszközökkel ebben az életkorban még 
nincs mód. A mese oldja a szorongást, amelyet nagyrész a még ismeretlen világ vált ki a gyermek-

ből. A mese az indulatok feldolgozására, belső képteremtésre kell, hogy tanítson. 
 

Mese 
A mese világában minden lehetséges. A mesei történést a varázslat irányítja. A mesében mindenki-

nek és mindennek varázshatalma lehet. Az óvodás gyermekotthonos ebben a világban, fogékony a 
lehetetlenre, természetes neki, hogy minden szándék megvalósulhat. A világnak ez a szemlélete na-

gyon rövid ideig tart, mert a tapasztalat idővel visszaszorítja azt. A mesei és a gyermeki – egyszerre 

– megfelelésben a vágyteljesítés a közös lelki mechanizmus. A mese sokféle helyzetet kínál, amely-
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ben a gyermek áttételesen követheti vágyait. 4-5 éves kortól a gyermek már viszonylag könnyen 
,,közlekedik” saját valósága és a csodavilág között. 
A mese és a vers előadásmódja az óvodapedagógusaink részéről megfelelő felkészültséget követel. 
Előadásakor a hanghordozásunkkal, gesztusainkkal, mimikánkkal, sejtelmességünkkel juttatjuk ki-

fejezésre, hogy amit elmondunk, nem játszódhat a megszokott környezetben. Az óvodai csoportok-

ban általában a mese és a vers hallgatásának állandó helyet, mesesarkot teremtünk. 
A megfelelő ráhangolást és nyugalmat az óvónő biztosítja. Az igazi meséhez tehát csend szükséges. 
Napirendünkben nélkülözhetetlen a rendszeres, elalvás előtti mesemondás, mert ilyenkor a nyuga-

lom szinte helyet készít a mesének. 
A 3-7 éves gyermekek irodalmi nevelését kiteljesíteni csak a pszichológiai, pedagógiai, módszerta-

ni, illetve irodalmi felkészültségünket bizonyító tudatossággal lehet. 
A tudatosan választott, tervszerűen alkalmazott irodalmi mű fejleszti a gyermek érzelmi, értelmi 
képességeit, és segíti anyanyelvi kultúrájának fejlesztését. 
A mese, a vers kiválasztása – egész évre – körültekintő, átgondolt munkát igényel az óvodapedagó-
gustól. Mindenkor a gyermekek érdeklődését, fejlettségét tartjuk meghatározónak. Célunk, hogy a 
tanulási folyamat alatt ne legyen unatkozó gyermek. 
Fontos feladatunk a szülőkkel megértetni az otthoni rendszeres mesélés fontosságát, hogy bármi-

lyen rövid, de élőszóban történjen. Alkalmanként mesefilmeket, ismeretterjesztő filmeket vetítünk a 
gyermekeknek. 

 

Vers 
A 3-4 éves gyermekeket a vers és mondóka ritmusa, zeneisége ragadja meg. A 4-5 éves kortól a 
vers hangulati színezete már hat rájuk, ám nem a tartalom vált ki érzelmeket, hanem a zeneiség, a 
ritmus, a rím. 
 

A kisgyermekeknek a vers iránti fogékonysága azon alapszik, hogy a ritmus és a hangzása, amely 
megragadja, ugyanahhoz az érzékletes, érzelmekkel átszőtt, témához tartozik, mint a mozgás, ame-

lyet helyettesít, valamint a hangulat, amelyet kifejez. 

 

A vers kiválasztásánál mindig figyelembe vesszük az aktualitásokat és törekszünk más tevékenységi 
formákkal való komplexitásra. 
A vers tanításánál nem arra törekszünk, hogy a gyermek sok verset ismerjen, hanem a célunk az, 
hogy a jól kiválasztottakat, a kedvelteket újra és újra szívesen hallgassák, miközben általában meg 
is tanulják. 
 

A mese, a vers tartalmát tekintve válogatunk: 
 az évszak hangulatát kifejező 

 ünnepek köszöntését szolgáló 

 névnapok köszöntésére alkalmas 

 állatokról szóló 

 tréfás, humoros hangulatú 

 tündérvilágot megjelenítő 

 a mai életet ábrázoló műveket 
 

Anyanyelvi nevelés a mese – versben: 

A mese – vers tevékenység anyanyelvi nevelésünk fontos része. 
A gyermekek eleinte csak hallgatói a meséknek, verseknek. Ezek hangulatot, zeneiséget sugároznak 
a gyermekek számára. Az óvónő kelti életre a meséket, verseket gesztusaival, mimikájával. 
A versek fontos szerepet töltenek be, hiszen a szókincsbővítés mellett számos új ismeretszerzést 
tesznek lehetővé, elősegítik a tagolt beszéd fejlődését. 
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A gyermekek számára folyamatosan – életkoruknak megfelelően – lehetőséget biztosítunk arra, 
hogy a már megismert meséket saját szavaikkal elmeséljék, eljátsszák. 
Szorgalmazzuk, hogy saját maguk is találjanak ki meséket, ritmusos szókapcsolatokat. 
A mindennapos mesélés, verselés során – eleinte képeskönyv nézegetéssel, majd ennek elhagyásá-
val - fejlődik belső képi fantáziájuk, mely során kedvet kapnak majd a képekhez társított szövegek 
elolvasására, későbbiek során önálló – kép nélküli – szövegértelmezésre. 
 

A mese, vers területén a gyermekek várható fejlettsége az óvodáskor végén: 
– A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat. 
– Várják, igénylik a mesehallgatást. 
– Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak maguk és mások szórakoztatására is  

– Megjegyeznek 8 – 10 gyermekmondókát, 6 – 7 verset és 10 – 15 mesét. 
 

A fejlődés várható eredményeiből és az óvoda programja által meghatározott értékekből kidolgo-

zott óvónői feladatok, elvárások: 
– A gyermekeknek megtanítandó irodalmi anyag nagy része magyar népmeséket, népi 

mondókákat, rigmusokat, közmondásokat tartalmaz. 
– Az óvónők, az irodalmi anyagot évszakoknak megfelelően csoportosítják, s összegyűjtik 

a humoros mondókákat, verseket, meséket is. 
– Az óvónők rövid, könnyen tanítható verseket, klasszikus gyermekmeséket választanak 

ki. 

– Minden korosztály nevelésében megjelenik az ölbeli játék. 
– A gyermekek a meséket nyugodtan, figyelmesen hallgatják. 
– A gyermekek kevés mesét, mondókát tanulnak, de azt sokat ismételgetik. 

 

10.2.3. Ének – zene, énekes játék, gyermektánc 

 

Célunk: A gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése, zenei ízlésük formálása. 
 

Feladataink: 
 a felhasznált zenei anyagok igényes, életkoruknak és képességszintjüknek megfelelő össze-

állítása 

 a 3-6-7 éves korban tervezhető jellegzetes zenei tartalmak biztosítása 

 a gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és zenei ké-
pességfejlesztő játékokkal 

 a tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

 zenehallgatási anyag választásánál figyelembe vesszük a gyermekek hovatartozását 
 

Az ének-zenei nevelés a gyermekek anyanyelvének megalapozását szolgálja. Az óvodás gyermek 
igen fogékony, minden érdekli, mindent befogad, kevés dolgot utasít el. Így van ez az ének-zene 

területén is. Az ölbeli játékok, népi gyermekdalok, énekes játékok örömet nyújtanak a gyermeknek, 
ami zenei nevelésünk szempontjából igen fontos. Gyermekkorban a jó, értékes zene hatása életre 
szóló. Az éneklés, zenélés felkeltheti a gyermekek érdeklődését, formálja zenei ízlésüket, esztétikai 
fogékonyságukat. Éppen ezért szükséges minél több helyzetet kihasználnunk – a nap bármely sza-

kában – az éneklés és zenehallgatás biztosítására. Énekelgetéssel, dúdolással jó hangulatot terem-

tünk, megnyugtatjuk a sírdogáló gyermekeket.  
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A hallásfejlesztés területei: 
 hangmagasság iránti érzék, 
 hangszínérzék, 
 dinamikai érzék, 
 éneklési készség, 
 tonális érzék, 
 hangápolás, hangképzés fejlesztése 

 

A ritmusfejlesztés területei: 
 egyenletes lüktetés megéreztetése 

 dal és mondókaritmus megfigyeltetése 

 tempóérzék fejlesztése és az ettől eltérő különbségek felismerése 

 ütemérzék fejlesztése különféle mozgások összekapcsolásával 
 táncos lépésekkel ismerkedés 

 

Komplex képességfejlesztés: 
 formaérzék (motívumok hosszának megéreztetése), 
 emlékezőképesség dalfelismeréssel, visszhangjátékkal, 
 improvizációs készség, kreativitás (ritmikai, dallami játékok), 
 belső hallás fejlesztés, dallambujtatás. 
 

Dalos játékok, ill. dalok kiválasztásának szempontjai: 
 kapcsolódjon az adott évszakhoz, ünnepekhez  

(óvodában megtartott ünnepekhez), 
 válasszunk humoros hangulatú dalokat is  
 érzelmileg is rá tudjon hangolódni a gyermek 

 könnyen elsajátítható legyen, 
 hangkészlete alkalmazkodjon a gyermekek életkorához, fejlettségéhez, 
 pozitív érzelmeket közvetítsen, 

 

Az óvónő saját maga választja meg az egész éves dalanyagot és zenehallgatási anyagot. Egyetlen 
feltétel csupán a fenti szempontsor mindenkori figyelembevétele. A zenei tevékenységnek nincs 
meghatározott időpontja, időtartama.  
A nap bármely szakában a gyermekek hangulatának, kezdeményezésének, az óvodapedagógus kez-

deményezésének megfelelően alakul. A gyermekek a dalos játékok, népi mondókák, játékok meg-

ismertetésével, azok elsajátításával, népszokások apró elemeivel is találkoznak, amelyek segítik 
azok továbbélését. 
 

Anyanyelvi nevelés az ének – zenében: 
 A zenei nevelés szorosan kapcsolódik az anyanyelvi neveléshez és egyben alapvető, átfogó kapcso-

latot mutat vele. 

  A népi játékokban, dalokban előforduló régies, tájnyelvi szavak gazdagítják a gyermekek szókin-

csét. 
 A ritmus és hallásfejlesztéshez szükséges fogalompárok, amelyek megértését, használatát, cselek-

vés, énekelgetés közben sajátítják el a gyermekek, szintén bővíti szókincskészletüket. 
  A mondókák elősegítik a ritmikus szövegben ismétlődő beszédhangok pontos észlelését, tiszta 

képzését, valamint a jó beszédritmus alakulását.  
 

Az ének-zene, énekes játék, gyermektánc területén a gyermekek várható fejlettsége az óvodáskor 
végén: 
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– A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat. 
– Gátlások nélkül tudnak együtt énekelni. 
– Megkülönböztetik a zenei fogalom – párokat. 
– Tudnak ritmust, mozgást-dallamot rögtönözni. 
– Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát. 
– Ismerik az egyszerűbb gyermektánc-lépéseket, játékos táncmozdulatokat. 

 

A fejlődés várható eredményeiből és az óvoda programja által meghatározott értékekből kidolgo-

zott óvónői feladatok, elvárások: 
– Egy nevelési évben 12 – 18 dalos játékot és 5 – 7 mondókát tanítunk az ünnepkörök 

anyagát is beleértve. Mindezeket visszatérően egész év folyamán ismételjük, hogy a be-

vésést elősegítsük. 
– Tervezéskor figyelembe vesszük a gyermekek képességeit és a programunk által előírt 

feladatokat. 

– A dalos játékokat évszakoknak megfeleltetve tervezzük, figyelve azok hangkészletére, 
ritmusára, játék típusára. Tervezésnél figyelembe vesszük lakóhelyünk hagyományait, 
népi játékait, igényesen válogatott kortárs művészeti alkotásokat is alkalmazunk. 

– Élünk a dicséret egyénenkénti változatos formáival, a buzdítással, a pozitív megerősítés-

sel a gyermekek pozitív énképének alakítása érdekében. fizikai kontaktusok: simogatás, 
tekintet, érintés 

– Mintaadó szerepünk, személyiségünk segíti a zenéhez kötődés kialakulását. 
– Élünk a dalos játék adta humorral, a spontaneitás adta lehetőségekkel. 
– A gyermekekben erősítjük az együttműködő készséget, egymásra figyelést. 
– A közös dalos játékokat 8 10– szer elismételjük, s ha unják a gyermekek, nem erőltetjük. 
– Együttjátszás közben ügyelünk a viselkedési normák, esztétikus mozgás finomítására te-

kintet, kéz és testtartás 

– A mozgásos népi gyermekjátékok egyszerű mozgásformáival a mozgáskoordinációt és a 
ritmusérzéket együttesen fejlesztjük. 

– A zenei képességfejlesztő játékokat mikrocsoportban végezzük kötetlen formában. 

 

10.2.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 

Célunk: A gyermekek egyéni fejlettségének megfelelő, képi, plasztikai kifejezőképes- 

 ség kialakítása. 
 

Feladataink: 
 a gyermeki alkotó-alakító tevékenységek feltételeinek megteremtése, az eszközök használa-

tának a megismertetése  
 minden érzékszervvel történő tapasztalat szerzés a szépség iránti fogékonyság a közösen át-

élt élmények örömének a kialakítása. 
 a műalkotásokkal való találkozáskor a gondolatok érzelmek kifejezésére való készségre ne-

velés 

 a gyermeki kreativitás kibontakoztatása dicsérettel, buzdítással és sikerélményhez juttatással 
 a 3-6-7 éves korban tervezhető alkotó-alakító tevékenységek biztosítása – a különböző 

anyagokkal való ismerkedés, a rajzolás, mintázás és kézimunka jellegű technikák-

megismertetése 

 a tevékenységhez szükséges szervezeti formák biztosítása, az ehhez szükséges szokások, 
szabályok elsajátíttatása 
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A mozgásfejlődés az óvodás korban szoros kölcsönhatásban van a cselekvéssel, a különféle cselek-

vési formákkal – pl. festés, rajzolás – melyek kölcsönösen fejlesztik egymást, komplex módon kap-

csolódnak egymáshoz, ezért kell beépítenünk szorosan az óvoda mindennapi tevékenységeibe. 
Rajzolás, festés (különféle eszközökkel és technikai megoldásokkal). 

Kézi munka jellegű tevékenységek (agyagozás, gyurmázás, tépés, vágás, ragasztás, varrás, tér-

plasztikai elemek készítése). 
 

Rajzolás– festés 
A rajzolás korai szakasza (kb. 3 éves korig) tulajdonképpen a mozgásos játékok közé is sorolható. A 
gyermekek firkálás közben magukban a mozgásban és a mozgás eredményeként létrejött vonalak-

ban és színekben találják meg örömüket. A firkálás, mint, mozgásos játék” a kézügyesség szem-

pontjából, illetve a kézügyesség fejlesztése céljából nagyon jelentős. 
Az óvodáskor (3 év) kezdetére nő a gyermekek valósághű ábrázolásának igénye. Bár a téri tájéko-

zódás, a rész–egész viszonya még gyakran gondot jelent. 
A mozgástevékenységek, az ott használt szavak jelentésének megismertetésével is segítjük a tér ér-

zékelésében, a valóságban való eligazodásban. A testnevelésben alkalmazott labdás technikai ele-

mek az ecset és ceruzafogás megfelelő elsajátítását is segíti. A gyermekek mozgás közben – saját 
testükről szerzett tapasztalataik az emberábrázolást teszik pontosabbá (testrészek, fej, szem, végta-
gok arányai, elhelyezkedése a törzsön). A tevékenység, mint mozgás hozzájárul a szem–kéz mind 
összerendezettebb koordinációjához, ami fontos előkészítője az iskolai írástanulásnak. 
A rajzolás és festés különböző nagyságú, felületű, formájú anyagra, a képi plasztikai kifejezőképes-

ség birtokába juttatja a gyermeket, alakítja elemi képolvasási, komponáló képességét. A szükséges 
eszközök használata során lehetőség nyílik megismerésükre, gyakorlás közben helyes használatuk-

ra. Ezek a gyermekek alkotásainak magasabb szinten való kifejezésében tükröződnek. 
 

Mintázás jellegű tevékenységek 
Az óvodai nevelésben sokszínű tevékenységet – agyagozás, gyurmázás, tépés, vágás, ragasztás, var-

rás, térplasztika – jelent. 

Ennek gyakorlása közben fejlődik a gyermeknek a kézi finomsága, a megfigyelő, problémamegoldó 
és egyéb képességei, a rész és egész viszonyának (térben) megértése, a térbeli tájékozódás, a há-
romdimenziós látásmód kialakulása. 
A tevékenység megismerteti a gyerekeket a különböző anyagokkal, az ábrázolás és a konstruálás 
egyszerű munkafogásaival, technikai alapelemeivel. 
A színes formák vágása, tépése is eszközei a kézügyesség, a forma és színismeret fejlesztésének, a 
különféle formák, alakok és színek közötti tájékozódásnak. 
Az egyszerű népművészeti motívumok technikák alkalmazásával e sajátos szín és formavilágot is-

merhetik meg a gyerekek. A legváltozatosabb eszközökről a gyermekek különböző építései a tár-

gyak és részei közötti összefüggéseket, külön-külön használatosakból egy új keletkezésének a lehe-

tőségét és mindezek megértését valósítják meg. 
 

A rajzolás, festés, mintázás, kézi munka jellegű tevékenységek biztosítása  
és megvalósítása 

E tevékenységek tervezésénél, szervezésénél törekszünk arra, hogy a gyermekek 

 képi, plasztikai kifejezőképességét (különféle technikai megoldásokkal), 
 komponáló, rendező, térbeli tájékozódó képességét, 
 élmény és fantáziavilágát, képi formában történő kifejezését, 
 téri, formai színképzetét, 

 esztétikai érzékenységét, igényességét, 
 képi gondolkodását,  
 finommotorikáját fejlesszük. 
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Javasolt technikák: 
 zsírkréta, kréta, ceruzarajz, aszfalt kréta, olvasztott kréta 

 festés: vastag, vékony ecsettel, ujjal, egyéb eszközökkel 
 nyomatok agyagba, gyurmába (vegyes technika) 

 előhívó, satírozó játék (falevél, fonal, ragasztás papírból, textilből) 
 nyomatok dúccal (krumpli, dugó, termés) 
 tépés majd vágás vegyesen is 

 papírbatikolás (gyertya használata) 
 festés hullámpapírra 

 hullámpapírok ragasztása 

 varrás papírra 

 vágás, hajtogatás, díszítés nyomattal, rajzzal, festékkel 

 téri elrendezés utólagos ragasztással 
 fonalhúzás 

 testek felületének díszítése 

 festés üvegre, textilre 

 fonalragasztás síkon képi jelleggel 
 mozaik 

 montázs, kollázs 

 viaszkarc 

 monotípia 

 papírmetszet 
 fűzések, szövések 

 kézműves technikák (dekupage) 
 

A fejlesztéshez nélkülözhetetlen a közösen átélt élmények biztosítása is, mivel a gyermeki alkotás a 
belső képek gazdagítására épül. Ennek megvalósításához a mi feladatunk a gyermeki igény kialakí-
tása az alkotásra, önkifejezésre, környezet esztétikai alakítására, és az esztétikai élmények befoga-

dására. 
 A gyermekek környezetében végbemenő változások és azok színeinek megfigyeltetésével a szép-

ség iránti vonzódást és értékelő képességet alakítjuk. 
 

Tevékenység irányításánál érvényesítjük: 
 egyéni bánásmód, differenciálás, 
 fokozatosság, technikák nehezítése, 
 komplexitás (együtt, más tevékenységi formák fejlesztése is), 
 szabadon választhatóság a különféle technikák megismerése, 
Ehhez szükséges: 
 élmények (fantázia fejlesztése) 
 hely biztosítása 

 idő (mindennapi tevékenység során) 
 jó minőségű eszközök. 
E tevékenység az óvodai élet mindennapjaiban valósul meg; a csoportszobákban állandó helye van 
és rendelkezésre állnak különféle eszközei. 
A megvalósításra a hét minden napján biztosítjuk a megfelelő időt, helyet, eszközt, azonban egy 
héten egy tudatosan betervezett téma megvalósítására is törekszünk. E tevékenység mindig kötetlen 
formában történik, tudatosan irányított mikrocsoportos rendszerben. Fontos feladatunk: minden 
gyermeki munkát tiszteletben kell tartani egyéni differenciálás szerint. 
 

Anyanyelvi nevelés a rajzolás- festés- mintázás- kézi munkában: 
A tevékenység megmozgatja a gyermek fantáziáját, képzeletét, felkelti érdeklődését. 
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Állandó motiváltságot a jól megválasztott anyagok, eszközök és az eredményesség jelent. Felszaba-

dultságot, bátor megnyilatkozást vált ki az örömmel végzett tevékenység. 
A kívánt cselekvést a gyermek számára érthetően, életkori sajátosságainak megfelelően fogalmaz-

zuk meg. A vizualitás során több fogalmat érthetnek meg, melyek érzelmi, értelmi, esztétikai érté-
keket képviselnek. 
Alkalom nyílik közös munkára, melyek során együtt a társakkal beszélik meg mit készítenek, ho-

gyan készítik el, ennek során emelkedhet a szocializáltság szintje. 
Emberi kapcsolatok, viselkedési formák alakulnak a tevékenység végzése közben. 
 

A rajzolás-festés-mintázás-kézi munka területén a gyermekek várható fejlettsége az óvodáskor 
végén: 

– Képalkotásban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket. 
– A gyermekek alkotására jellemző a részletező formagazdagság, a színek variálása. Szín-

használatukban érvényesítik kedvenc színeiket. 
– Örülnek alkotásaiknak és a közösen elkészített kompozícióknak. 
– Plasztikai munkáik egyéniek. 
– Téralakításban, építésben közösen vesznek részt. 
– Rácsodálkoznak a szép látványra, gyönyörködni tudnak benne. 
– Önállóan és csoportosan is készítenek játékokat, ajándékokat, kellékeket. 

 

A fejlődés várható eredményeiből és az óvoda programja által meghatározott értékekből kidolgo-

zott óvónői feladatok, elvárások: 
– A gyermekkel megtanítjuk az eszközök fogását, használatát, gondozását. 
– A gyermekek sokféle technikát ismernek meg. 
– A rajzos tevékenységet előkészítjük olyan megfigyelésekkel, olyan helyzetek teremtésé-

vel, melyből élmények származhatnak, s melyeket a gyermekek rajzban is ki tudnak fe-

jezni. 

– A témákat legtöbbször megfeleltetjük az adott évszaknak, ünnepkörnek. 

– Mindent megragadunk, hogy a gyermeket választás elé helyezzük abban a kérdésben is, 
hogy mi a szép s mi a csúnya, mi a kellemetes s mi a kellemetlen. 

– A tevékenységek tervezésekor gondolunk a komplex esztétikai hatások alkalmazására. 
– Minden tervezett kötetlen tevékenységen lehetőséget adunk a gyermekeknek a rajzesz-

közök megválasztására. 
 

10.2.5. Mozgás 

 

Célunk: Az egészséges életmód, a rendszeres testedzés szokásrendszerének, a testi-lelki har-

móniának a kialakulása, a társra figyelés, az alapvető testi képességek és mozgáskészségek 
(harmonikus, összerendezett, fegyelmezett, nagy és kismozgás) és pszichomotoros képessé-
gek fejlődése, a mozgás megszerettetése, különös tekintettel a természetes mozgásokra és 
koordinációra. Formálódjanak testi  képességei, téri tájékozódása, személyiségük akarati 
összetevői. 

 

Feladataink: 

 
 Az óvodás korban tervezhető mozgásfejlesztő játékok biztosítása, a társakkal végzett 

együttmozgás tapasztalatainak megismertetése.  A víz edző hatásának kihasználása. 
 Fizikai állóképesség, erőnlét és koordináció fejlesztése 

 Nagy-és finommozgások, testséma, téri tájékozódás és egyensúlyfejlesztés 

 Lateriális dominancia fejlesztése 

 A világos, konkrét értékeléssel a pozitív énkép alakulás támogatása 
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 A különböző szervezeti formák megteremtése a gyermekek mozgásszükségletének kielégíté-
sére 

  A mozgástevékenységek során a verbális fejlesztés megvalósítása az új kifejezésekkel, me-

lyek beépülnek a gyermekek szókincsébe 

 A gyermekek egészségének védelme, edzése 

 A gyermeki fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet  
 biztosítása 

 Játékos mozgáson keresztül a figyelem, koncentráció, a helyzetfelismerési és döntési képes-

ség, a kezdeményező- és szervezőkészség, a találékonyság, a kreatív, problémamegoldó 
gondolkodás és a térérzékelés fejlesztése. 

 Korrekciós, preventív mozgásos tevékenységek biztosítása 

 Harmonikus összerendezett, fegyelmezett, nagy-és kismozgások kialakítása. 
 Társra figyelés képességének kialakítása. 

 

 

Rendszeres mozgásra szoktatás elvei 
 

Ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék magukat a rendszeresen végzett – tudatosan irányított – szer-

vezett keretek között végrehajtott sokirányú mozgásban, a mozgásról szerzett pozitív élményeiket 
kell erősíteni. Munkánknak nagyon körültekintőnek, kitartónak, türelmesnek és következetesnek 
kell lennie. Az egyéni szükségletek és képességek figyelembevételével minden gyermek számára 
lehetőséget biztosítunk a mozgásra az óvodai nevelés minden napján. 
 

Rendszeres mozgástevékenységre szoktatás lépései 
Mozgás 
A befogadás idejétől kezdődően lehetőséget teremtünk az együttmozgásra (mindennapos testedzés). 
E tevékenységben való részvétel szabadon választható. A befogadás után fokozatosan bevezetjük a 
heti egy alkalommal kötelező, mozgás tevékenységet. Azt a gyermeket, aki nem akar tornaruhára 
öltözni, vagy nem kíván a többi gyerekkel együtt mozogni, nem erőltetjük. A fokozatos bevezetés-
sel a célunk, a belső igényből fakadó mozgás pozitív érzelmi kötöttsége, megerősítése. A foglalko-
zásokon elsősorban a mozgásos játékok, a játékos utánzó mozgások dominálnak.  
A mozgás feladata – nemcsak az iskolai előkészítés érdekében – a gyermeki szervezet sokoldalú, 
arányos fejlesztése, a vázizomzat erősítése, a helyes testtartás kialakítása és a serkentettség túlsú-
lyából adódó nagy mozgásigény sok játékkal és egyéb természetes mozgással történő kielégítése. 
Az irányított mozgás keretei között olyan tervszerű, rendszeres ráhatásra kell törekedni, hogy a test-
gyakorlatok tudatos alkalmazásával, a személyiség sokoldalú képzésével, a motoros képességek és 
mozgáskészségek kibontakozását, a mozgásműveltség fejlesztését szolgálja. A sajátos feladatok 

részfeladatokra történő bontással oldhatók meg. 
 

Főbb szervezési feladatok 

Az irányított mozgást, tavasztól őszig az udvaron tartjuk, ugyanis azt tapasztaltuk, hogy óvodásaink 
bátrabban mozognak a megszokott környezetükben. A tartalmi felépítést minden óvónő maga hatá-
rozza meg, csoportjára lebontva. 
 

Vízhez szoktatás 
5-6-7-éves korban az őszi(szept-okt.) ill. a tavaszi (ápr.-máj.) hónapokban heti 1 alkalommal vízhez 
szoktatás keretén belül használjuk ki a víz edző hatását, annak egészségre gyakorolt pozitív hatásait. 
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Vízhez szoktatás programja 

 

Az úszás nélkülözhetetlen a fejlődő szervezet egészségessé, edzetté való nevelésében, a későbbi 
életkorban nagy jelentőséggel bír az egészség megőrzésében, az általános fizikai-szellemi erőnlét 
fenntartásában. Óvodánkban ősszel és tavasszal szervezünk vízhez szoktatást. 
A foglalkozások helye: Cserkeszőlő Fürdő. 
Az oktatás időtartama: Szeptember-október, április- május, heti 1 alkalom délelőtt 
A résztvevő gyermekek életkora: 5-7 éves kor 
 

Ebben az életszakaszban nagy jelentőségűnek tartjuk a vízhez szoktatást, amelynek a lényege, 
hogy első lépésként a vizet, mint közeget kell megszerettetnünk a gyermekekkel, el kell érnünk, 
hogy a vízben ugyanolyan otthonosan mozogjanak, s ugyanolyan jól érezzék magukat, mint a szá-
razföldön. Ez játékos módszerekkel rávezető vízi testnevelési játékok elsajátításával történik. 
 

Vízhez szoktatás kis vízben 

 merülés 

 levegővétel és kifújás 

 lebegés 

 siklás 

 vízbe ugrások 

 összetett gyakorlatok 

 vízijátékok 

 

Vízhez szoktatásnál alkalmazott játékok 

Vízcsapkodás, vízimalom, pancsolás, gólyajárás, hullámverés, fröcskölőcsata, esik az eső, labda 
cica, vízi szivattyú, szabadulás a labdától. 
 

Sor és váltóversenyek különböző feladatokkal 
Halacskázás, búvárkodás, vadkacsázás, torpedóromboló, alagútjáték, „mondd meg mennyitt láttál”, 
féltek-e a cápától, vízigombóc, örvényforgás, vízi kézilabdázás. 
 

A vízhez szoktatásnál használt eszközök 

Karikák, labdák, úszódeszkák, merülő tárgyak. 
 

Az óvodai mozgás anyaga 

Ismert az a törvényszerűség, mely szerint csak megfelelő erősségű inger hatására következik be fej-

lődés a szervezetben. Ennek figyelembevételével szükséges megválasztani a mozgásanyagot, 
amellyel megoldhatók az óvodai testnevelés feladatai. 
A tervező és megvalósító munkánál fontos még az alábbi szempontok figyelembevétele: 

– megfelelő gyakorlási lehetőség biztosítása 

– elegendő ismétlési alkalom  
– fokozatosság 

– a reflexkapcsolatok segítsék, és ne gátolják egymás alakulását 
– harmonikus fejlesztés 

– a foglakozások anyagának kapcsolata más tevékenységekkel. 
 

A gyermekek mozgásigényének kielégítésére, képességeik fejlesztésére indokolt a természetes gya-

korlatok mellett bonyolultabb, nagyobb erőkifejtést, figyelmet igénylő gyakorlatok beiktatása is. 
Az óvodapedagógus a testgyakorlatok végrehajtásának fokozatait, fajtáit a gyermekek képességei-

hez igazodva állítja össze, figyelembe véve az elméleti szakemberek vizsgálati eredményeit és a 
csoportokban alkalmazott mérések (alap-állóképesség, globális állóképesség, a test általános ereje) 
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eredményeit. A gyakorlatok nehezítése, bonyolultabbá tétele, kéziszerekkel és tornaszerekkel törté-
nik.  

A gyermekek állóképességének fejlesztése érdekében a játékok tervezésénél az utánzó, futó, fogó és 
versenyjátékok dominálnak. Játékban gazdagabb, kötetlenebb, de fegyelmezett légkörű, kellő akti-
vitást biztosító, a személyiségfejlesztéshez, feladataihoz jobban igazodó foglalkozás-modellekben 

szükséges dolgozni.  
Az egész év folyamán fontos a játékok alkalmazása és lehetőségeinek kihasználása. E játék során 
megtanulnak a gyermekek egymás testi épségére vigyázni, más sikereinek örülni. Így ügyesednek, 
önbizalmuk nő és megalapozott bátorságra tesznek majd szert. Ezek a játékok hozzászoktatják őket 
a szabályok betartásához és az önuralomhoz is. 
 

A gyermekek (3-7 év) motoros képességének fejlesztését segítő, alapvető mozgásanyaga: 

Kondicionális képességek fejlesztése 

-Erő: 

a) gyorserő 

– szökdelések 

– távol- és magasugrás helyből és nekifutásból 
– fel- és leugrások szerekre, szerekről 

b) a test általános ereje 

– kúszások, csúszások, mászások, nyuszi ugrás 

– dobások 

– medicinlabda-gyakorlatok 

– minden kéziszer gyakorlat magas ismétlésszámmal 
 

-  Állóképesség: 
a) alap-állóképesség 

– hosszan tartó lassú és közepes iramú futások 

– minden hosszú ideig tartó futást tartalmazó játék 

b) globális állóképesség 

– hosszú ideig végzett kúszások, csúszások, mászások 

 

-  Gyorsaság: 
a) mozgásgyorsaság 

– gyors futások 

– élénk tempójú kúszások, csúszások, mászások, nyuszi ugrás 

b) reakciógyorsaság 

– futójátékok feladattal járásból, futásból (akusztikai jelre) irányváltoztatások, megállások, kü-
lönböző testhelyzetek felvétele. 
 

Koordinációs képességek fejlesztése 

Téri tájékozódási képesség 

- átbújások 

- minden természetes támaszgyakorlat irányváltoztatással 
- célba dobások 

- labdagyakorlatok 

Mozgásérzékelés (kinesztetikus képesség) 
- minden kéziszer-gyakorlat 

Reakcióképesség 

- futójátékok különböző feladattal 
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Egyensúlyozási képesség 

- keskeny felületen végzett járások, futások, természetes támaszgyakorlatok, nyusziugrás 

- gurulás a test hossztengelye körül 
- gurulóátfordulás előre, hátra 

Ritmusképesség 

- egyszerű ciklikus mozgások – akusztikai jelre – ritmusának  
tartásával. 

 

Mozgékonyság, hajlékonyság 
Végeztetünk:  

- valamennyi ízületben közepes és élénk tempójú, nyújtó hatású gyakorlatokat 

- lábboltozat süllyedése ellen ható és boltozaterősítő gyakorlatokat (bokaízület-összefogó sza-
lagok stabilizálása és erősítése) 

- talpboltozat süllyedése ellen ható és boltozaterősítő gyakorlatokat (talptámasztó izmainak 

erősítése) 

- helyes testtartás kialakítását segítő gyakorlatokat. 
Ezek a testnevelés foglalkozások keretébe épülnek be, a foglalkozások jellegétől függően: 

- bevezető részben – bemelegítést és speciális képességfejlesztést is szolgálhatják 

- főrészben – aktív pihenő lehet. 
- befejező részben – a szervezet lecsillapítását segítik elő. 

 

Mindennapos testedzés 
Mindennapos mozgás feladata: a szervezet felfrissítése, megmozgatása. Anyaga lehet a már megis-

mert gimnasztikai gyakorlatok, mozgásos játékok, kettő kombinációja, zenés gimnasztika, lábbolto-

zat erősítő feladatok, rollerezés vagy kocogás. 
 

A mindennapok, ill. játékidő és testnevelés során is felhasználjuk az adott témához, alkalomhoz illő, 
Magyar Gábor nevéhez fűződő Mozgáskotta, komplex mozgás-és személyiségfejlesztő módszer 
egyes elemeit. 

 

 

Anyanyelvi nevelés a mozgásban: 
A testnevelési játékokat, versengéseket kísérő érzelmek közlési vágyat ébresztenek. Fokozódik a 
gyermekek beszédkedve. Az értékelés során a véleménynyilvánítás szabadsága a gyermek verbális 
értékítéletét fejleszti. Ez a szóbeli kifejezés a gondolkodás és a beszéd tudatossá válásának fontos 
eszköze.  
   

A testnevelés tevékenységek során a gyermekek gyakorlatot szereznek abban, hogy szóbeli leírás 
alapján hajtsanak végre bizonyos mozdulatokat, mozgássorokat, vagyis szóbeli utasítás nyomán 
cselekedjenek. Mindez a beszéd cselekvést szabályozó szerepét biztosítja. 

  A mozgás közben alkalmazott összetett jelzős szerkezetek gyakori használatával szókincsük gya-

rapodik. A beszédkedv ösztönzi a nyelvi kommunikációs készség fejlődését. 
 A ritmusos mozgás készséggé válása során élettani szempontból a beszédritmus is szabályozódik. 
  Mozgás során a vérkeringés felfrissül, ami hatással van az agyműködésre, ahol a beszédközpont is 
megtalálható. 
 

A légző gyakorlatok a beszédlégzés helyes kialakulását is segítik. 
 

A mozgás területén a gyermekek várható fejlettsége az óvodáskor végén: 
– A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. 
– Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékokban. 
– Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni. 
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– Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni. 
– Szeretnek futni, kocogni. 

– Tudnak helyben labdát vezetni. 
– Célba dobnak egykezes felsődobással. 
– Az ugrásokat talajéréskor fékezni tudja. 
– Az egyensúlyérzék nagycsoport végére olyan szintre jut, hogy a gyermekek biztonsággal 

tudnak rollerezni, kerékpározni. 
– A vízben – mint más közegben – való mozgás nem okoz számukra gondot. 

 

A fejlődés várható eredményeiből és az óvoda programja által meghatározott értékekből kidolgo-

zott óvónői feladatok, elvárások: 
– A gyermekek szabad mozgásterének megteremtése. 
– Az óvodaudvar nagymozgás fejlesztő lehetőségének teljes kihasználása. 
– A kondícionális képességek: erő, gyorsaság, állóképesség tudatos fejlesztése. 
– Futójátékok minél teljesebb biztosítása. 
– Dobás – labdajátékok minél komplexebb alkalmazása. 
– Talajtorna elemeinek sokféle játékos gyakoroltatása. 
– Többféle egyensúlyozó játék biztosítása a gyermekek koordináló képességének fejleszté-

séhez. 
– Játékos támaszgyakorlatok szervezése a gyermekek izmainak, mozgékonyságának növe-

léséhez. 
– Szülők bevonása sportnapokba. 
– Változatos szervezeti kereteket biztosítunk a gyermekek mozgásának gazdagításához. 

 

10.2.6.Óvodai ünnepeink 

 

A hagyományőrző községi rendezvényeken (pl. szüreti felvonulás) az óvodások is részt vesznek az 
óvodapedagógusok kíséretében. 
 

 

Óvodánk hagyományos ünnepei: 
Nyílt: ovifarsang, anyák napja, nyílt délután vagy játszóház, óvodai évzáró és ballagás  
Zárt: Mikulás-nap, húsvéti készülődés, karácsonyi készülődés, március 15, 
 

Megemlékezünk a közgondolkodásba nem rég óta bekerült jeles napokkal is: 

 Állatok világnapja (október 4.) 
 Víz világnapja (március 22.) 
 Föld napja (április 22.) 
 Madarak, fák napja (május 10.) 
 Nemzeti összetartozás napja (június 4.) 
 Környezetvédelmi világnap (június 5.) 

 

Az óvodai ünnepek megszervezésében, megrendezésében aktívan részt vesz a szülők közössége. 
  

A gyermekeknek az ünnepekre való rákészülés az, ami leginkább örömet, kellemes izgalmat jelent. 
Természetesen az ünnepekhez kapcsolódó versek, dalok tanulása, gyakorlása is esztétikai élmény-

hez juttatja a gyermekeket. 
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Az évente egyszer megrendezett farsangi bál bevételéből oldjuk meg a csoportkirándulások költsé-
geinek nagy részét; színházlátogatást; ballagó tarisznyák vásárlását, illetve a sport és gyermeknap 
megrendezésének kiadásait. 
 

 

10.3.Munka jellegű tevékenységek 

Célunk: Gyermekeink a munka jellegű tevékenységek által jussanak olyan készségek,  
 tulajdonságok birtokába, melyek pozitívan befolyásolják közösségi kapcsolataikat, kifejező 
képességeiket és a kötelesség teljesítését. 
 

Feladataink: 
 A különböző típusú munka jellegű tevékenységek szervezése, s azok feltételeinek biztosítá-

sa, nyugodt légkörben 

 A munka jellegű tevékenységek iránti érdeklődés megalapozása, ehhez eszközök biztosítása 

 Az önkiszolgálás és a közösségért végzett munka jellegű tevékenységek eredményeinek tu-

datosításával az elvégzett feladat jelentőségének megláttatása, elismerése, megóvása. 
 Tevékenységekhez kapcsolódó spontán beszédszituációkban különböző beszédformák gya-

korlása, munkavégzéssel kapcsolatos fogalmak, ok- okozati összefüggések megnevezése, 
mondatba foglalása. 

 A munkaeszközök használatának megtanítása 

 A gyermeket megismerteti a saját személyével kapcsolatos teendőkkel is: testápolás, öltöz-

ködés, önkiszolgálás, társakért és önmagáért végzett munka 

 

A munka a tapasztalatszerzés, az együttműködés képességének, a céltudatosságnak, az önállóságnak 
és az önfegyelemnek az alakítója, ugyanakkor fejleszti a gyermekek mozgás és kontaktust teremtő 
készségét, számtalan ismeretet közvetít és szocializál. 
Intézményünkben a gyermekek mindennapi tevékenységének szerves része a munka jellegű tevé-
kenység, amelynek során a gyermekek egyre önállóbbá válnak önmaguk, társaik, környezetük ki-

szolgálásában. A munka jellegű tevékenységek megszervezésénél fontosnak tartjuk a munkavég-

zéshez szükséges attitűdök formálását, figyelembe kell vennünk az adott csoport összetételét, de 
lényegesnek tartjuk, hogy az intézményen belül tartalmi szempontból azonosak legyenek az elvek. 
Fontos szempont, hogy amire már a gyermek képes, ne végezzük el helyette! A gyermeket minél 
többször bízzuk meg alkalomszerű munkákkal. (terítés, lombgyűjtés, növénygondozás stb.) 

 

Főbb területek: 
Önkiszolgálás; a gyermek saját személyének kiszolgálása – öltözködés, tisztálkodás – szükség sze-

rint segítséggel, amely az egészséges életmód kialakítását segíti elő. Ennek tervezése, szervezése is 

ott történik. 
Óvodai közösségért végzett munka jellegű tevékenységek; felnőtt munkájában segítés: terítés, terem 
átrendezése, naposi munka, környezet rendben tartásához kapcsolódó tevékenységek.  
Naposi munka: ennek konkrét tartalmi meghatározása a gyermekcsoport sajátosságától függ. A 3-5 

éves gyermeknél választható tevékenységi forma. 5-7 éveseknél kötelező.  
Munka jellegű tevékenységet a felnőttel együttműködve, pozitív megerősítéssel eleinte játékos for-

mában a ,,munkafolyamatok” fokozatos bevezetésével oldjuk meg.   

Feladatunk a konkrét, reális, saját magukhoz mérten fejlesztő értékelés a munka jellegű tevékenysé-
gek során is. 
 

 

A munka jellegű tevékenységek területén a gyermekek várható fejlettsége az óvodáskor végén: 
– A gyermekek szeretnek közösen dolgozni. 

– Örülnek, ha kötelességüket teljesítik. 
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– Önállóan igényesen végzik a munkát. 
– Szívesen vállalkozni egyéni megbízatások teljesítésére. 

 

A fejlődés várható eredményeiből és az óvoda programja által meghatározott értékekből kidolgo-

zott óvónői feladatok, elvárások: 
– A gyermekek a munkavégzéshez használt eszközök fogását megtanulják. 
– Az óvodai életben az önkiszolgálás dominánsan jelenik meg. 
– Az óvónők értékelik a naposi munka tartalmát, és leginkább olyan tevékenységben al-

kalmazzák, amelyben nem jelenik meg feleslegesen a várakozási idő. / öltöző rendjének 
naposa, fürdőszoba rendjéért felelős napos, fogkrémet osztó napos, játékok rendeltetésé-
ért felelős napos stb. / 

– A gyermekeknek lehetőségük van növényeket ültetni, gondozni, terméseit felhasználni. 
 

11. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Cél: 
A gyermek közvetlen környezetéből származó tapasztalataira, kíváncsiságára, utánzási hajlamára, 
élményeire, érzelmi beállítódására épített tartalmak megismerésére, a tanulási képességeket megha-

tározó pszichikus funkciók differenciált fejlődése, mely a teljes személyiség fejlődését támogatja.  
 

Az óvodapedagógus feladata: 

Érzelemgazdag, biztonságot nyújtó, kölcsönös bizalmon alapuló csoportlégkör kialakítása, az érési 
folyamatok optimális megtámogatása. 
Megfelelő mennyiségű és minőségű ingerhatás, tapasztalás és cselekedtetés, felfedezés, biztosításá-
val a gyermeki kíváncsiság felkeltése, kielégítése, a kutatás, a problémamegoldás, felfedezés öröm-
ével. Közvetlen tapasztalatra, mozgásra, élményre építés. 
A módszerek megválasztását befolyásolja a gyermekek életkori sajátossága, testi-lelki állapota, ér-

deklődése, kíváncsisága. Az eljárásainkat változatosan, mindenkor az adott szituációnak megfelelő-
en kombináljuk. Célunk, hogy a játékosság, a felfedeztetés, ráébredés lehetősége, a közvetlen ta-

pasztalatszerzéshez kapcsolódó gyűjtögetés, elemezgetés, rendszerezés minél gyakrabban jelenjen 
meg a tevékenységekben. 
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HETIREND 

 
 

szeptember 01-től május 31-ig 

 
NAPOK TEVÉKENYSÉGEK 

HÉTFŐ verselés-mesélés, ének-zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás-festés-mintázás-

kézimunka, külső világ tevékeny megismerése,  
 

KEDD verselés-mesélés, ének-zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás-festés-mintázás-

kézimunka, külső világ tevékeny megismerése, 
 

SZERDA Irányított mozgás (Delfin csoport) verselés-mesélés, ének-zene, énekes játék, gyermek-
tánc, rajzolás-festés-mintázás-kézimunka, külső világ tevékeny megismerése, 
 

CSÜTÖRTÖK Irányított mozgás (Pillangó csoport) verselés-mesélés, ének-zene, énekes játék, gyer-
mektánc, rajzolás-festés-mintázás-kézimunka, külső világ tevékeny megismerése, 
 

PÉNTEK Irányított mozgás (Napocska csoport) verselés-mesélés, ének-zene, énekes játék, gyer-
mektánc, rajzolás-festés-mintázás-kézimunka, külső világ tevékeny megismerése, 
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NAPIREND 

Szeptember 01-től május 31-ig 

 

Időkeret tevékenységek 

Délelőtt 6.30-

11.30 

 gyermekek fogadása a gyűjtő csoportban 

 szabad játék saját csoportban és szabad játékba integrált óvodapedagógus 
által tervezett és kezdeményezett tevékenységek 

o verselés, mesélés 

o ének- zene, énekes játék, gyermektánc 

o rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

o külső világ tevékeny megismerése 

o részképességek fejlesztése egyéni formában 

 folyamatos tízórai 
 beszélgető kör 
 mindennapos mozgás vagy irányított mozgás 

 a szabad játékba integrált óvodapedagógus által tervezett és kezdeményezett 
tevékenységek 

o verselés, mesélés 

o ének- zene, énekes játék, gyermektánc 

o rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

o külső világ tevékeny megismerése 

o részképességek fejlesztése egyéni formában 

 tisztálkodás, öltözködés 

 udvari játék 

Délben 
11.30-

12.30 

 előkészületek az ebédhez 

 testápolási teendők 

  ebéd 

 teremrendezés, készülődés a pihenéshez, mesehallgatás 

Délután 
12.30-

16.45 

 pihenés 

 előkészületek az uzsonnához 

 teremrendezés, testápolási teendők 

 folyamatos uzsonna 

 játék, egyéb szabadon választott tevékenységek 

 hazabocsájtás 
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HETIREND 

Június 01-től augusztus 31-ig 

 

 
NAPOK TEVÉKENYSÉGEK 

HÉTFŐ verselés-mesélés, ének-zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás-festés-mintázás-

kézimunka, külső világ tevékeny megismerése,  
 

KEDD verselés-mesélés, ének-zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás-festés-mintázás-

kézimunka, külső világ tevékeny megismerése, 
 

SZERDA  verselés-mesélés, ének-zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás-festés-mintázás-

kézimunka, külső világ tevékeny megismerése, 

 

CSÜTÖRTÖK  verselés-mesélés, ének-zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás-festés-mintázás-

kézimunka, külső világ tevékeny megismerése, 
 

PÉNTEK  verselés-mesélés, ének-zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás-festés-mintázás-

kézimunka, külső világ tevékeny megismerése, 
 

 

 

A hét bármely napján a gyermekek igényei szerint szabad játékba integráltan. Mindennapos moz-

gás. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

 

Az egészséges életmód megalapozásának hangsúlyos programelemei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (egyes elemeinek kifejtése a mellékletben) 
 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás területén a gyermekek várható fejlettsége óvodáskor 
végén: 

– Ha a helyzet megkívánja, kivárják, amíg rájuk kerül a sor 
– Elmélyült, önálló, kitartó feladatvégzésre képesek 

– Szándékos figyelemre képesek 

– Érdeklődnek környezetük tárgyai, jelenségei és ezek összefüggései iránt 
– Képesek a már elsajátított ismeretek szándékos felidézésére 

– Munkatempójuk, feladattartásuk életkoruknak megfelelő 

 

A fejlődés várható eredményeiből és az óvoda programja által meghatározott értékekből ki-
dolgozott óvónői feladatok, elvárások: 

– A gyermeki személyiség fejlesztése az életkori és fejlődési sajátosságok figyelembevételével 
interaktív tanulási, tanítási módszerek dominanciájával 

– Sokszínű, változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó tevékenységek felkínálása 

– Az egyéni tanulási utak támogatása, a gyermeki szükséglethez és egyéni képességhez iga-
zodva 

– A tanulást támogató környezet megteremtése során építünk a gyermekek előzetes tapasztala-

taira, ismereteire. 

– Felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitás erősítése. 
– Személyre szabott, pozitív értékeléssel segítjük a tanulást. 

 

Egészséges életvitel kialakítása 

Mozgás, mindennapos 
testedzés 3-7év; Mozgás-
kotta elemek beépítése  

Szülői értekezlet: anonim kérdőíves 
felmérés a családok életmódjáról; 
egészséges életmód, egészséges táp-

lálkozás, higiéne (család-óvoda 
kapcsolata) januárban 

Családdal közösen szervezett gyer-

mek-és egészség nap áprilisban 

 

Vízhez szoktatás,5-7év 

nevelési év elején, 
szept-okt és nevelési év 
végén, ápr-máj. hóna-
pokban 

Ovi-zsaru 

Baleset- és bűn-

megelőző prog-

ram 5-7 év 

nevelési év köz-
ben 12 héten át, 
heti 1x január-
március 

Zene-tánc (mozgásos 
tehetségműhely 

5-7 év heti 1x 

Ovi-foci szakkör  

Közvetlen tapaszta-

latszerzések a ter-

mészetből, kirándu-

lás, alkalomszerűen 

3-7 év 

Zöldség- gyü-
mölcsnap heti 1x 

3-7 év 

 

Szelektív hulla-
dékgyűjtés 
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12. Gyermekvédelmi feladatok, szociális hátrányok enyhítésére, esélyegyenlősé-
get szolgáló intézkedések 

A gyermek környezetére vonatkozó legfontosabb mutatók 

 

Egyre több családban válik az egyik szülő munkanélkülivé, de egyre gyakoribb, hogy mindkét szülő 
munkanélküli lesz az egy főre jutó jövedelem így nagyon sok családban nem éri el a létminimumot. 
A hátrányos helyzetű gyerekek egy részénél a szülők alacsony iskolázottságúak, az óvodára hárul az 
összes feladat, ami a gyermekek nevelésére vonatkozik. A hátrányosságot valójában szociális okok 
eredményezik, amelyeket megszüntetni nem, csupán enyhíteni tudunk. 

 

A gyermekvédelmi munkánk céljai és feladatai 
 

Célunk, hogy a hátrányos, veszélyeztetett és SNI gyermek már 3 éves korától részesüljön rendsze-
res, egész napos óvodai ellátásban. Arra törekszünk, hogy minél jobb kapcsolatot alakítsunk ki a 
szülőkkel, tájékozódjunk életkörülményeikről, napi gondjaikról. Ezáltal is próbáljuk a hiányzásokat 
minimálisra csökkenteni, a szülőket meggyőzni az óvodába járás fontosságáról. 
 

Cél: 
 a hátrányos (HH), a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) veszélyeztetett és SNI gyerme-

kek – lehetőség szerint teljes körű - beóvodázása 

 rendszeres óvodába járatás 

 hiányzás okainak feltárása, megszüntetése, a gyermekek felzárkóztatása a differen- 

 ciálás eszközeivel (munkaforma, módszer, eszköz stb.) 

 készségeik, képességeik kibontakoztatása, személyiségük védelme és fejlesztése 

 a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek egész napos óvodáztatásának biztosítása 

 a szülők a gyermekekkel együtt vegyenek részt az óvodai rendezvényeken 

 feleljenek meg az iskolaérettség kritériumainak 

 

Feladatok: 

- folyamatos információgyűjtés az óvodai élet megkezdése előtt, a településen élő HHH –s 

gyermekek számáról és életkörülményeikről 
- elősegíteni az SNI, veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését, 

járását 
- a HH/ HHH-s és SNI gyermekek hiányzásának folyamatos figyelemmel kísérése, az 

esetleges igazolatlan hiányzások csökkentése 

- biztosítani a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodán belül, szükség ese-

tén védő-óvó intézkedésekre javaslatot tenni 
- az új óvodások befogadását elősegíteni, beilleszkedésüket az adott csoportba a lehető 

legzökkenőmentesebbé tenni 
- a gyermekeket és családjukat a lehetőségekhez képest minél jobban megismerni és a szülő-

vel folyamatos, rendszeres kapcsolattartás 

- a problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, az okokat felismerni, és ha szükséges, 
ehhez szakember segítségét kérni 

- a feltáró munka után az indulási hátrányok kompenzálására tervet készíteni és végrehajtani 
/a kompetenciahatárokon belül/ 

- a felzárkóztatást megszervezni 
- a tehetséggondozást megvalósítani, illetve elősegíteni 

- mentálhigiénés programok szervezése (egészségnap, sportnap, szülőknek nevelést segítő 
előadás, vízhez szoktatás) 
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- az óvodán belül szociális szolgáltatások megszervezésében közreműködni 
- az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában részt venni, a szűrést szükség esetén so-

ron kívül javasolni 
- az integrált nevelést elősegíteni a gyermekek problémái szerinti súlyossági foknak megfelelő 

ellátási formában 

- a kommunikáció és együttműködés hatékonyságának növelése a szülőkkel és segítő szolgál-

tatásokkal, társadalmi partnerekkel 

- a családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különböző támogatásokhoz való 
hozzájárulást javaslatával elősegíteni 

 

A preventív gyermekvédelem érdekében arra törekszünk, hogy a pedagógus ismerje meg a gyerme-
ket, a rá ható környezeti tényezőket, és segítő magatartással előzze meg a konfliktusok, lelki trau-
mák elmélyülését. 
Pedagógusaink óvodai munkájának kapcsolódni kell az óvodai élet egészének feladataihoz, célkitű-
zéseihez, a helyi nevelési programban megfogalmazottak megvalósításához. A megvalósítás során 
joguk van saját módszereiket alkalmazni, saját értékrendjüket, világnézetüket megtartva közvetíteni 
az ismereteket. Kötelesek vagyunk azonban tiszteletben tartani a gyermek személyiségét és családja 
világnézetét, értékrendünket nem kényszerítjük rá senkire az óvodában, vallási, világnézeti kérdé-
sekről nem foglalunk állást nevelőmunkánk során. 
 

Tevékenységek, melyekkel elősegítjük a gyermekvédelem hatékonyságát óvodánkban: 
 

- családlátogatások, szülői értekezletek, nyílt napok, ünnepélyek, fogadóórára való behí-
vás szervezése / az SZMSZ szabályozza / 

- közös kirándulás évente 1-2 alkalommal egy szülő – egy gyermek alapon, illetve családi 
kirándulások, munkadélutánok szervezése (adventi játszóház vagy vásár) 

- jogi segélyszolgálat szervezése szükség esetén 

- gyermeki és szülői jogok bemutatása, az érvényesítés módjainak ismertetése 

- csoportnaplókban, vázlatában egyénre szóló tervezés, a differenciálási szintek meghatá-
rozásával  

- differenciált egyéni képességfejlesztés (egyéni és mikrocsoportos formában) 

- egyéni fejlesztési lapok vezetése 

- külső szakemberek bevonása szükség esetén 

- óvodapedagógusok továbbképzésének célirányos meghatározása (inklúzió, integráció, 
differenciálás) 

- családgondozási munkában való részvétel 
- kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal, esetmegbeszéléseken való részvétel 

 

Hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzet 
 

Hátrányosnak és veszélyeztetettnek tekintjük az a gyermeket, akinek családjában az alábbi jelensé-
gek figyelhetők meg: 
 

Veszélyeztetettség: olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – álla-

pot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. Ide 
tartoznak azok a gyermekek is, akiket a jegyző védelembe vett. 
 

Súlyos veszélyeztetettség: a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen 
veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozha-

tatlan károsodást okozhat. 
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Hátrányos helyzet: valamely szempont alapján az átlagos társadalmi környezethez viszonyított 
rosszabb helyzet. Különbözik a veszélyeztetettségtől abban, hogy általában a veszélyeztetettség egy 
bizonyos eleme érvényesül, nem pedig együttesen. Így különbséget teszünk: 

- szociálisan hátrányos helyzet 
- egészségügyileg hátrányos helyzet, 
- társadalmi csoporthoz tartozás miatti hátrányos helyzet (etnikum) 
- fogyatékosság 

- gyermekvédelmi támogatás 

 

Halmozottan hátrányos helyzet: akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője a gyermek védel-

méről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkoza-

ta szerint- a gyermek hároméves korában, legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott ta-

nulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos az a gyermek is, akit tartós nevelésbe vet-

tek. 

 

Mi a teendő a gyermek veszélyeztetettségének felismerése után? 
A gyermek veszélyeztetettségének észlelése esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjának, - így 
a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának, pedagógusnak, védőnőnek is – törvényben meghatá-
rozott munkaköri feladata és alapvető kötelessége az adott esetben szükséges intézkedések megtéte-

le. Óvodánkban gyermekvédelmi naplót vezetünk. 
 

Hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzet következményei: 
- magatartási problémák, 
- kommunikációs zavarok, 

- agresszivitás, képességbeli elmaradások, beszédhibák, és a jó szokások teljes hiánya. 
 

Adott esetben milyen konkrét intézkedés szükséges? 
A szükség szerinti helyes intézkedés kiválasztásához az alábbi kérdések, megválaszolása segíthet: 

- Ismeri-e a pedagógus, védőnő (a gyermekjóléti szolgálaton kívül működő szakember) a 
gyermeket (családját, körülményeit) olyan alaposan, hogy a veszélyeztető helyzet hátterét 
átlássa és a megoldásról önállóan döntsön? 

- Megoldható-e a felmerült probléma a saját kompetenciahatárain belül? 

- Történt-e olyan mulasztás (vagy a gyermeket érintő sérelem) aminek a rendezése intézmé-
nyen belül (iskolában, óvodában, védőnői szolgálat keretében) megoldható? 

- A felismert – a gyermekkel kapcsolatos – probléma megoldásához szükséges-e több szak-

ember/szakterület együttműködése, támogatása? 

- Történt-e a gyermekeket érintő olyan mulasztás, sérelem, ami szabálysértésnek, illetve bűn-

cselekménynek minősül (esetleg fennáll-e annak közvetlen veszélye)? 

 

A fenti alapkérdéseket átgondolva egyértelmű a probléma észlelőjének – a pedagógusnak, védőnő-
nek... – a megkérdőjelezhetetlen felelőssége és a gyermekvédelemben betöltött kulcspozíciója. A 
helyes intézkedések megtételének alapja ennek a felelősségnek a tudatosulása. 
 

A szakember tehát önállóan viseli a gyermek veszélyeztetettségével összefüggő teljes szakmai fele-

lősséget az észleléstől mindaddig, amíg a problémát a hatóság vagy a gyermekjóléti szolgálat felé 
(igazolhatóan?) nem jelzi. 
 

A felelősség tudatában, konkrét esetben mit kell tenni, mi a jogilag és erkölcsileg elvárható 
magatartás? 

- Ha úgy ítéli meg, hogy a probléma nem súlyos, és saját feladatkörén belül pl: pedagógiai 
eszközökkel megoldható: gyermekkel való beszélgetés, szülők figyelmének felhívása, 
gyermek támogatása (anyagi, tanulási nehézségek esetén speciális segítség...) akkor jelzési 
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kötelezettsége nincs, de lehetősége van arra, hogy a hatékonyság érdekében a gyermekjóléti 
szolgálat felé jelezze a problémát (akár a veszélyeztetettség lehetőségének fennállását) és 
segítséget kérjen. 

- Ha úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésre álló (elérhető) információk alapján a gyermek hely-

zete, körülményei, veszélyeztetettségének mértéke nem mérhető fel, nem ítélhető meg kellő 
alapossággal, - jeleznie kell az illetékes gyermekjóléti szolgálatnak. 

- A külső szakember (pedagógus, védőnő) felelőssége a gyermekjóléti szolgálatnak való jel-

zéssel természetesen nem szűnik meg! A jelzést követően a gyermekjóléti szolgálat lesz az 
esetgazda (az általános felelősség és gondozási-eljárási kötelezettség terheli) – ebben a fel-

adatkörében szervezi, bonyolítja a gyermekkel kapcsolatos teendőket, felosztja a feladato-
kat. A külső szakember személyes felelőssége „csak” saját feladataira: a gyermekkel kap-
csolatos információk, tapasztalatok jelzésére, más segítők tevékenységének iskolában ta-
pasztalható hatásairól való visszajelzésre, pedagógiai eszközökkel segítésre terjed ki. Tehát, 
ha bármi rendkívüli esemény történik (vagy nyilvánvalóvá válik a segítő tevékenység, 
eredményessége), ami miatt a gyermek családból való kiemelésének (akár azonnali) szüksé-
gessége is felmerül, - elegendő a gyermekjóléti szolgálat azonnali értesítése (érdemi indok-
lással). 

- Ha korábban a gyermekkel kapcsolatosan különösebb problémát nem észleltek az (iskolá-
ban, óvodában, lakókörnyezetben...) és a gyermekjóléti szolgálat nyilvántartásában sem sze-

repel a gyermek, de olyan sérelem érte (éri folyamatosan) ami szabálysértésnek vagy bűn-

cselekménynek minősül, és felmerül a gyermek családból való azonnali kiemelésének szük-

ségessége, - az észlelő szakembernek mérlegelési lehetősége már nincs, azonnali hatékony 
intézkedésre köteles: jeleznie kell a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőnek vagy 
gyámhivatalnak, ezzel párhuzamosan az illetékes gyermekjóléti szolgálatot is tájékoztatni 
kell. 

 

A hatóság vagy gyermekjóléti szolgálat felé tett jelzés akkor tekinthető érdeminek, ha tartalmazza 
legalább az alábbiakat: 

- jelző személy neve, foglalkozása, munkahelye 

- veszélyeztetett gyermek adatai: (név, születési idő, anyja neve, lakcíme, tartózkodása helye) 
- veszélyeztető helyzet tömör összefoglalása 

- veszélyeztető helyzet észlelésének időpontja 

- a gyermek érdekében eddig tett intézkedése (ki, mit, mikor. tett?) 

- jelzés dátuma, módja 

 

A megfelelő (szükséges) intézkedés megválasztásához alapvető államigazgatási ismeretek is szük-

ségesek. Tudni kell, milyen ügyben melyik hatóság jár el, milyen intézkedések tartoznak a hatóság 
feladatkörébe, miben kell magának a gyermekjóléti szolgálatnak segítenie. 
 

 

Személyi feltételek 

  gyermekvédelmi felelősök az adott csoport óvodapedagógusai 
 

A kapcsolattartás formái: 
 fogadóórák 

 családlátogatás 

 szülői értekezlet 
 kötetlen beszélgetések 

 óvodai rendezvények 

 Gyermekjóléti Szolgálat képviselőjének fogadóórája 
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Tárgyi feltételek: 
 egészséges, nyugodt légkör biztosítása 

 megfelelő eszközellátottság biztosítása 

 kirándulás, mozi, színházlátogatás 

 

Az elért célok és feladatok mutatói: 
 

Eredménynek tekintjük: 
 Az óvodás gyermek és családja nem kerül nehezebb helyzetbe, mint az óvodába lépés 

pillanatában volt. 
 Nevelő, fejlesztő munkánk során átélték a gyermekek a közös élmények örömét, melyek 

segítették az együttműködés, kapcsolatteremtés kialakítását a felnőttekkel és gyermekkel 
egyaránt. 

 Minden gyermek önmagához képest fejlődik, jól érzi magát az óvodában, 
 Korának és fejlettségének megfelelően képessé válik a sikeres iskolakezdésre 

 

A gyermekvédelmi felelősök feladatai: 
- Év elején felmérés készítése csoportonként 
- Szociális juttatások megszervezése a törvényi előírások alapján 

- Igazolatlan hiányzások figyelemmel kísérése 

- Családlátogatás (hosszan tartó hiányzás esetén, az SNI, HH/HHH-s gyermekek felkutatása, 

ill. bármi probléma felmerülése estén, ha a szülő nem tartja a kapcsolatot az óvodapedagó-
gussal) 

- Kapcsolat a Családsegítő Központtal 
- Bántalmazás, családon belüli erőszak esetén segítségkérés 

 

A problémás esetekről gyermekvédelmi naplót vezetünk, esetjelző íven a helyi családgondozót is 
értesítjük a probléma felismerésével egy időben. 
 

13. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének elvei intézményünkben 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az, aki a szakértői bizottság szakvéleménye alapján 

 testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása ese-

tén halmozottan fogyatékos, megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okok-

ra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, ill. megismerő funkciók vagy a visel-

kedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
 

Óvodáinkban a 3-7 éves korú sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztését - a törvényi 
előírásoknak megfelelve – speciális szakemberek végzik. 
 

Az integrált nevelés során az óvodapedagógusok megvalósítják a gyermekek általános és komplex 
fejlesztését a többi gyermekkel együtt, a differenciálás módszerével, pozitív diszkriminációval. 

Intézményünk felvállalja az enyhe fokban testi, érzékszervi, beszédsérült, valamint az enyhe fokú 
autisztikus tüneteket produkáló gyermekek fejlesztését. 
 

Cél: 
A megfelelő érzelmi biztonság nyújtásán túl egy olyan feltételrendszer biztosítása, amely fi-
gyelembe veszi a sérülés változatosságát, az egyéni teherbíró képességet, a speciális nevelési 
szükségleteket, a harmonikus személyiségfejlesztést, a testi, szociális, értelmi érettség kiala-

kítását, az iskolába történő beilleszkedés érdekében.  
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- A sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának, együtt-
működésének fejlesztése, integrált óvodai csoportok keretén belül. 

- Az SNI-s gyermekek pozitív személyiségjegyeinek, képességeinek megismerése az óvodai 
élet mindennapjaiban. 

- A különbözőségek tolerálása, elfogadtatása. 
- A sérült, ill. lassabban fejlődő funkciók lehető legkorábbi és leghatékonyabb fejlesztése a 

gyermek tevékenységei során 

- Életkori sajátosságaiknak megfelelő eszközökkel segítjük az épp fejlődő pszichikus funkci-

ók kibontakoztatását és begyakoroltatását. 
- A sérült funkciók pozitív irányba történő fejlesztése, a sikeres, kudarctól mentes iskolai kez-

dés érdekében. 
 

Feladatok: 

- Szakértői szakvélemények áttekintése, ill. orvosi, pszichológiai, gyógypedagógiai szakvéle-

mények segítségével megismerjük a sérülés mértékét, amelyek alapján tervezzük a speciális 
fejlesztést 

- A sajátos nevelési igényből eredő speciális fejlesztő tevékenységek megszervezése (értelmi 
képességek fejlesztése, beszéd- és nyelvi képesség fejlesztés, megismerő folyamatok kialakí-
tása, finommotorika fejlesztés, vizuális emlékezet fejlesztés, auditív emlékezet fejlesztés, ön-
állóság, a szokások elsajátításának kialakítása) 

- A napi életritmusba is beépítve a speciális tevékenységek a sérültek felzárkóztatását segítik 
elő. 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek képesség- és készségfejlesztése a szükséges szakembe-

rek segítségével 
- Speciális módszerek, eljárások szakszerű megválasztásával és alkalmazásával kognitív ké-

pességek fejlesztése 

- Egyénre szabott fejlesztési terv készítése a speciális nevelési igényű gyermekek részére a 
szakvélemény alapján 

 

Személyi feltételek 

- Óvodapedagógusok 

- gyermekorvos, védőnő 

- dajka 

- szakirányú a szakvéleményben megfogalmazott külső szakemberek (pl. pszichológus, 
gyógypedagógus, logopédus, nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus) 

 

Az integrált óvodai csoportokba maximum 2-3 SNI gyermek kerülhet. 

 

Tárgyi feltételek 

 

A tárgyi feltételek biztosítása az eszköznorma előírásai szerint történik. 
- infrastrukturális eszközök 

- speciális fejlesztő eszközök  
 

Az intézményünkben a fejlesztés területei 
 

- a beszéd alaki és tartalmi része 

- beszédészlelés és beszédmegértés 

- pszichés funkciók 

- figyelem (akusztikus, vizuális) 

- grafomotorika 
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- nagymozgás és finommotorika 

- akusztikus, vizuális, taktilis keresztcsatornák 

 

Az általános fejlesztést az óvodapedagógusok végzik a fejlesztő pedagógus segítségével, a sérülés-
specifikus fejlesztést pedig külső szakemberek, pl. logopédus, pszichopedagógus, gyógypedagógus. 
 

Intézményünkben az alábbi lehetőségeket is kínáljuk: 
- Vízhez szoktatás  

 

A speciális ellátás rendszere 

 

 Az intézmény a sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon különleges bánásmódot igénylő 
gyermekek ellátására vállalkozik, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: 
 

1. Beszédfogyatékos 

2. Értelmileg enyhe fokban sérült 

3. Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd 

4. Beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel küzdő gyermek 

 

 

Az integrált nevelés feltételei 
 

 Az integrált nevelés szerepel az intézmény alapító okiratában 

 A gyermek rendelkezzen szakvéleménnyel 
 

(Értelmi elmaradás, részképesség zavar esetében – JNK Szolnok Megyei Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság – Szolnok) 

(Beszédfogyatékosság esetében – Beszédvizsgáló Országos Szakértői Rehabilitációs Bizottság és 
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ – Budapest) 

 

 A beszédfogyatékos gyermek 

 

Azokat a gyermekeket vállaljuk, akik ép intellektusúak, ép hallásúak, beszédfejlődésük és beszédte-

vékenységük az életkori átlagtól elmarad, vagy különbözik és emiatt tartósan akadályozottá válhat a 
kommunikációs helyzetekben, szociális kapcsolatokban (kortárs kapcsolat, gyermek- felnőtt kap-

csolatok stb.) 

 

Az akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok helyese ejtésének zavaraiban, a beszédértés 
nehézségeiben, a beszéd ritmusának eltéréseiben és a beszédhelyzetek alkalmankénti, vagy tartós 
hárításában, megtagadásában; ide tartoznak a különböző hangszalag betegségek következményei a 
hangadás kóros elváltozásai is. 
 

Beszédfogyatékossági kategóriák 

 megkésett beszédfejlődés 

 zavart (akadályozott) beszédfejlődés 

 pöszeség 

 orrhangzós beszéd 

 hadarás 

 dadogás 

 tartós, kóros rekedtség 

 mutizmus 
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Az értelmileg enyhe fokban sérült gyermekek 

 

Intézményünkben az értelmileg enyhe fokban sérült gyermekeket tudjuk fogadni. (A diagnózist a 
JNK Szolnok Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság – Szol-

nok, állítja fel) 
Az ő esetükben az ép gyermekekkel közösen történő együttnevelést tudjuk felvállalni az óvodában. 
A spontán tanulást, a társakkal történő együttműködést, a kommunikáció fejlődését segítjük elő, 
számtalan élmény és minta biztosításával, amit a gyermekek a kortárskapcsolatok során élhetnek 
meg. 

 

A fejlesztés célja 

 A tankötelezettségi-kor elérése a megfelelő iskolakészültség biztosítása, amellyel a tanul-

mányokat normál általános iskolában, a tanulásban akadályozottak tanterve szerint kezdheti 

meg a gyermek. 

 

Egyéb pszichés fejlődési zavar 

 

Ide soroljuk azokat a gyermekeket, akik aktivitás- és figyelem zavarai, hiperkinetikus magatartásza-

var, kevert specifikus fejlődési zavarok, tanulási zavar veszélyeztetett kategóriába tartoznak. 
 

Feladatok  

 A szülővel együttműködve a „másság „korai felismerése, diagnosztizálása 

(amennyiben a probléma az óvodában realizálódik) 
 A zavar okának kiderítése, ennek megfelelő nevelői attitűd alkalmazása 

 Komplex kezelés biztosítása a gyermek fejlődése érdekében 

 

Beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek 
 

Több éves tendencia, hogy egyre növekszik azoknak az óvodás korú gyermekeknek a száma, akik 

nem fogyatékosak, - épek – mégis a „másság „jellemzi őket, ezért különleges ellátásra szorulnak. 
 

Jellemzők: 
 beilleszkedési zavar 
 magatartási rendellenesség 

 tanulási nehézség 

 

A fenti problémákkal küzdő gyermekek vizsgálata és a vizsgálatok alapján megállapított szakvéle-

mény alapján végzi a problémás gyerekek nevelését, integrált óvodai csoportokban. 
 

A fejlesztés célja 

 Az egyénre jellemző pozitív tulajdonságokra épített komplex személyiségfejlesztés 

 

Feladatok 

 A beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, vagy tanulási nehézséggel küzdő 
gyermekek „másságának” elfogadtatása 

 A problémás gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának, együttműködésének 
fejlesztése 

 A szülő – pedagógus partneri viszony kiépítése érdekében a szülők felkészítése, segítése 

 

A fejlesztésben résztvevő személyek: 
 óvodapedagógusok 
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Fejlesztési kompetenciák 

 

 Gyógypedagógus, 

pszichopedagógus 

logopédus 

Beszédfejlesztés 

 

 + 

Részképességek, egyéb pszichés fejlődési 
zavar fejlesztése, beilleszkedési zavarral, ma-
gatartási rendellenességgel, tanulási nehéz-
séggel küzdő gyermekek fejlesztése 

 

+ + 

Enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek 
fejlesztése 

+  

 

Az óvodapedagógus a szakvéleményben meghatározott óraszámban, heti időkeretben fejleszti 

a gyermekeket. 

 

A gyógypedagógus általános feladatai: 
 

– Az óvodai csoportok életének megfigyelése hospitálás keretében, különös tekintettel az óvo-

dapedagógusok által problémásnak ítélt gyermekek ismeretében. Annak eldöntése, hogy a 
megfigyelt gyermek valóban gyógypedagógiai megsegítést igényel-e vagy az óvónőket kell 
felkészíteni a probléma kezelésére. 

– A kiszűrt gyermek alapos, többirányú megfigyelése a csoportban tevékenység, játék stb. 
közben 

– A szülő bevonása irányított kérdésekkel, anamnézis felvétele a probléma okainak tisztázásá-
ra 

– Amennyiben még nem történt meg a diagnosztizálás, de a csoportban fellelhető súlyosabb 
problémás gyermek, azt ajánlott időben elküldeni a megfelelő szakvéleményt adó helyekre. 
A szülőket minden esetben tájékoztatni kell a vizsgálat céljáról és fontosságáról 

– A szakvélemény alapján kell a gyermek fejlesztését még hatékonyabban végezni. 
– Biztosítani kell a szülők és óvodapedagógusok felé, hogy egy- egy fejlesztő foglalkozást 

meglátogassanak, így várható el a szülőtől, hogy partner legyen. 
– Minden kiszűrt gyermekről írásos anyagot kell készíteni, amely tartalmazza a megfigyelése-

ket, a felvett anamnézist, a fejlesztendő területeket, a foglalkozások anyagát és a gyermekek 
fejlődését 

– A kívánt cél elérésekor összegző véleményt kell készíteni, amely egyben lezárja a fejlesz-

tést. 
 

Az integrált nevelés során elvárt eredmény: 
– Az integrált nevelés eredményeként a sérült gyermekek váljanak képessé a közösségbe való 

beilleszkedésre, iskolába lépésre. 
– Olyan szemléletformálás, mely a felnőttek és a gyermekek körében egyaránt biztosítja a 

„másság „elfogadását, tolerálását. 
 

A rehabilitáció és a fejlesztő felkészítés sikerkritériumai: 
 

1) Az integrált nevelés eredményeként a különleges gondozási igényű gyermekek váljanak ké-
pessé a közösségbe való beilleszkedésre, iskolába lépésre. 

2) Olyan szemléletformálás, mely a felnőttek és a gyermekek körében egyaránt biztosítja a kü-
lönbözőség elfogadását, tolerálását. 
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14. Tehetséggondozás 

 Óvodai nevelésünk alapjai a tehetséggondozó munkához 

 

Az óvoda számára a tehetségek keresése és segítése nagy szakmai kihívást jelent.  
Minden óvodában vannak kiváló szakmai tudással rendelkező, kreatív pedagógusok. Ők azok, akik 
leginkább elköteleződnek a tehetséggondozás mellett. 
Az óvodai élet, melyet a kiegyensúlyozottság, a biztonság és az elfogadó légkör jellemez, felszínre 
hozza a többet mutató gyermek adottságait, képességeit. 
A tehetséggondozás helyi rendszerét erre alapozva kell kiépíteni, majd működtetni. 
A tehetséggondozás természetesen most is jelen van óvodánk mindennapjaiban, óvodapedagógusa-

ink arra törekednek, hogy a csoportokon belül változatos eszközök biztosításával, egyéni, differen-

ciált feladatadással segítsék a tehetségesnek ígérkező gyermekek kibontakozását. 
Szemléletünk szerint minden kisgyermek tehetséges valamilyen területen, nekünk óvodapedagógu-

soknak kell megtalálni mindegyikük számára a fejlődésükhöz legmegfelelőbb utat. 
A gyermekekben rejlő testi, lelki, szellemi értékeket igyekszünk felszínre hozni a nevelés által, és 
segíteni a gyermekeket önmaguk kibontakoztatásában. 
Figyelembe vesszük, hogy a gyermek a fejlődése során az ismereteket a környezetéből meríti, éppen 
ezért olyan környezet teremtésére törekszünk, amely mozgatja belső kreativitásukat, segíti érdeklő-
désüket. 
Óvodánkban a meglévő értékekre, hagyományokra építve szeretnénk a tehetséggondozás intézmé-
nyi rendszerét kiépíteni. 
 

A tehetséggondozás helye az intézményi szervezeti struktúrában 
 

Az intézményben jelenleg 3 óvodai csoportban 61 gyermek nevelése valósul meg. 11 fő dolgozik az 
óvodában. 
 Úgy gondoljuk, hogy minden kisgyermekben meg lehet és meg is kell találni azt a képességterüle-

tet, amiben ő ígéretes. 
 Nevelőtestületünk szemléletében kialakult az igény a kiemelkedő képességű gyermekekkel való 
külön foglalkozás iránt, ezért kialakítottuk intézményünkben a tehetségfejlesztés óvodai rendszerét. 
A gyermekek szellemi, lelki, testi értékeit a neveléssel kell felszínre hozni mindazoknak, akik a 
gyermekért felelősek. A gyermeket nem formálhatjuk „saját képünkre és hasonlatosságunkra”, ha-

nem önmaga kibontakoztatásában kell segíteni. A gyermek fejlődése során az ismereteket, a tapasz-

talatokat környezetéből szívja magába. A mi feladatunk, hogy olyan környezetet teremtsünk a 
gyermek köré, amely segíti érdeklődését, mozgatja belső kreativitását. 
A gyermek a jövő számára bontakozó élet, amely rengeteg lehetőséget rejt magában. Mi ezeket a 
lehetőségeket szeretnénk megtalálni minden kisgyermekünk számára a szárnyaláshoz. A lélek rejtett 
életerőinek megismerésével a gyermekben lappangó hajlamokat igyekszünk felkelteni és azok ki-

bontakoztatását elősegíteni, támogatni. 
A tehetségfejlesztő munka vállalásait a pedagógiai programunknak is tartalmaznia kell (emellett 
bekerül az óvodai dokumentumokba, éves munkaterv, csoport dokumentumai). 
 

Helyi nevelési programunk külön fejezetébe kerültek az egyéb speciális feladatok, így a: 
 gyermekvédelem 
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 a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének elvei intézményünkben 

 etnikai, nemzetiségi, kisebbségi, migráns gyermekek nevelésével kapcsolatos feladatok 

Ezen speciális feladatok sorába kerülhetne be a tehetséggondozás. 
 

A tehetséggondozás célja: 
 

Az óvodás gyermekben rejlő többletek felfedezése, képességük kibontakoztatása és folyamatos fej-

lesztése. 
 Tehetségígéretek felfedezése - támogató környezet megteremtése (szülők bevonásával) 

melyben a tehetségígéretek minél korábbi életkorban felfedezhetők. 
 Tehetségígéretes gyermekek gondozása, fejlesztése váljon a mindennapok részévé.  

 A fejlesztés két síkon történik: ~ saját csoportban 

      ~ tehetséggondozó műhelyben 

 Folyamatos tehetséggondozás - tehetséggondozó rendszer kiépítése és működtetése - egyéni 
fejlesztési tervek 

 

A tehetséggondozás feladatai: 
 

 a kreatív gyermek felismerése 

 a gyermek ösztönzése, motiválása 

 a tehetségígéretes gyermek szükségleteinek kielégítése (megismerési, alkotási, elfogadási) 
 célzott képességfejlesztés egyéni bánásmód keretében 

 tág érdeklődés kielégítése, tovább bővítése 

 segítség a gyermeknek abban, hogy önmagára találjon 

 szülők megnyerése, tájékoztatása 

 

Speciális célok: 
 

 a tehetségígéretes gyermek erős oldalának támogatása 

 a tehetséggel összefüggő gyenge oldal fejlesztése 

 elfogadó, támogató, személyiségfejlődést segítő légkör megteremtése 

 lehetőség teremtése a pihenésre, relaxálódásra 

 

Legfőbb alapelv: esélyteremtés elve 

 Minden tehetségígéretes 5-7 éves gyermek számára a tehetséggondozás biztosítása  

 Megfelelő kínálat nyújtása, hogy a gyermekek az ismert legjobb képességeik alapján kerül-

hessenek be a tehetségműhelyekbe. 
 

A tehetséggondozó tevékenység 

Gazdagítás / dúsítás módszerének alkalmazása 

 komplex személyiség-, készség-, képességfejlesztés (egyéni képességeket figyelembe vevő 
differenciált fejlesztés) 

 újdonság, változatosság biztosítása 

 többletek adása (élmény, eszköz, tartalom) 
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 változatos módszerek alkalmazása 

 rugalmasan reagálás a gyermekek aktuális visszajelzéseire 

 a váratlan helyzetek, a gyermek által behozott ismeret kezelése 

 

A tehetséggondozó műhely 

A gyermekek itt komplex többlet ismeretet kapnak, emellett hangsúlyt kap a lemaradó területek fej-

lesztése is. 
A gazdagító foglalkozás a hatékonyság érdekében kis létszámmal zajlik (6-8 fő kb.). 
Fontos a biztonságot nyújtó, támogató környezet. 
A tehetséggondozó foglalkozás módszere: gazdagító projekt 
 

A tehetséggondozás területei:  
– zenei képességek="zenei-tánc” műhely, Zenemanók (nagycsoportban) 
– rajzos tehetség műhely = rajzolás- festés-mintázás-kézimunka különféle technikákkal, ügyes 

kezek műhely (nagycsoportban) 

 

A tehetséggondozás lépései: kiscsoportban a tehetségcsírák, tehetségígéretek megállapítása történik 
meg csoporton belül (jelölése az egyéni fejlődési lapokon), középső csoportban az óvodai napirend-

ben, tevékenységenként valósul meg a tehetségfejlesztés (jelölése az egyéni fejlődési lapokon), 
nagycsoportban szintén tevékenységenként történik, de a zenei-tánc és rajzolás- festés- mintázás-

kézimunka területeken külön „műhely” -ben fejlesztjük a gyerekeket, a többi területen pedig cso-

portszinten. 

 

Tárgyi feltételek: speciális eszköztár, megfelelő hely biztosítása 

 

Tehetséggondozás érintettjei: 
– gyermekek 

– nevelőtestület 
– intézményvezető 

– tehetséggondozó műhely vezető 

 

A tehetségfejlesztő munka akkor igazán hatékony, ha egyaránt öröm a gyermek és a pedagógus 
számára. Az óvónő számára a "szárnyalás" lehetőségét adja, a gyermeki lélek számára pedig a cso-

dák tárházát. 
 

Etnikai, nemzetiségi, kisebbségi, migráns gyermekek nevelésével kapcsolatos feladataink 

 

Óvodánkban cigány etnikumhoz tartozó gyermek jelenleg nincs. Migráns gyermek még nem fordult 
elő az intézményben. A másság elfogadására azonban nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, a gyerme-

kek érzelmi biztonságának megalapozását különösen nagy gonddal kezeljük. Amennyiben ilyen 
gyermek kerül az intézményükbe, az esélyegyenlőség biztosításával, az optimális személyiségfejlő-
dését elősegítve értékközvetítő, élményt nyújtó, együtt érző pedagógiával neveljük őket. 
 

Fontos: 

- A családok érzelmi megközelítése 

- A gyermekek fejlődéséhez szükséges szakemberek biztosítása 

- Az etnikai és migráns gyermekek kultúrájának megismerése 
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- A szülők részéről a társadalmi normák elfogadtatása 

- Ezek a gyermekek az óvodában jól érezzék magukat, tehetségüket segítsük kibontakozni (zene, 

mese- vers, kézügyesség) és hiányosságaikat pótolni 
- az egész személyiség fejlesztése szomatikus és pszichés sajátosságok figyelembevételével, hogy a 

gyermekek elérjék a koruknak megfelelő fejlettségi szintet, egészséges, iskolaérett személyiség vál-

jon belőlük. 
 

A feladatok sokrétűek a beóvodáztatástól az egyéni problémákon át az óvodáskor végéig. A család-

látogatáson is hangsúlyozzuk az óvodai nevelés fontosságát, az óvodai élet folyamatát az iskolába 
történő beilleszkedéshez szükséges fejlettségi szint eléréséhez. 
 

A hátrányosságot kiváltó szociális okok egy részén tudunk ugyan enyhíteni, de azokat megszüntetni 
nem tudjuk. Veszélyeztetettség esetén nagy gondot fordítunk arra, hogy a megfelelő partnerek be-

vonásával lehetőségeinkhez képest segítsük óvni a gyermekek egészséges személyiség fejlődését. 
 

Alapvető feladatunk a kisgyermek szocializálódásának elősegítése, az óvodai szokásrend elfogadta-

tása. Meg kell ismertetni velük az egészséges életmóddal kapcsolatos szokásokat, a gondozási teen-

dőket. 
 

15. Programunk dokumentációs rendszere  

A program sikerkritériumát „A gyermekek várható fejlettsége óvodáskor végén” címmel kiemelt 

programelem tartalmazza. Ehhez viszonyítva ellenőrizhető, mérhető, elemezhető, értékelhető a 

gyermekek fejlettségi szintje és az óvoda nevelési céljának megfelelő munka. 

A programban meghatározott fejlődés jellemzőit teljes mértékben nem lehet, és nem is kell telje-

síteni. Minden esetben az óvoda határozza meg – a gyermekek képességének, szociokulturális 

körülményeinek ismeretében –, hogy milyen teljesítményt fogad el sikeres fejlesztő munkának. 

A programhoz a következő szakmai dokumentumok vezetését végezzük, melyek segítik az ellen-

őrzést, elemzést, értékelést: 

- A vezető éves terve, beszámolói 
- Munkaközösség munkaterve, annak értékelése 

- Tehetséggondozó műhelyek munkatervei, azok értékelése 

- Felvételi, mulasztási napló 

- Csoportnapló   A csoport előrehaladásának tervezését és a megvalósulás értéke-
lését tartalmazó intézményi dokumentum 

 Csoport megnevezése, életkori megoszlása 

 A csoportba járó gyermekek névsora, jelei 
 A KIR listában szereplő adatok 

 A tanköteles korú gyermekek névsora, jelei 
 A gyermekcsoport összetétele a KIR listában szereplő adatok alapján 

 A nevelési és során érkező gyermekek felvételéről szóló határozat számok 

 Óvodapedagógusok neve, dajka neve 

 Gyermekvédelmi adatok, speciális fejlesztést igénylő gyermekek adatai 
 Tehetségműhelyek, tehetséggondozás névsor 
 Felzárkóztatást, fejlesztést igénylő gyermekek adatait 
 Hetirend: szeptember 1-től május 31-ig, június 1 - augusztus 31 
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 Napirend 

 Feladatrendszer tervezése, szervezése, értékelése és nevelés megvalósítása, refle-

xiók 

 Közösségi események és ideje 

 Befogadási terv 

 Csoportprofil 

 Óvó-védő intézkedések, balesetvédelem 

 Szülői nyilatkozatokat, szülői elérhetőségeket 
 Családlátogatásokat 
 Vezetői ellenőrző látogatásokat 
 Szakértői vélemények nyilvántartása 

 Udvari játékok tervezése 

 Éves nevelőmunka tervezése 

 Éves nevelőmunka értékelése 

 Feljegyzések a csoport életéről 
 

- Gyermekek egyéni fejlesztési terve 

 

Tervezési időkerete: anamnézis felvétele óvodába járás előtt, a gyermekek képességeinek, 

tulajdonságainak diagnosztikája beszoktatás végére, az egyéni fejlesztési tervek, s azok ér-

tékelése félévenként történik. 

Tartalmazza a gyermek anamnézisét, az óvodapedagógusok megfigyeléseit, a gyermekek 

képességének diagnosztikáját és a fejlesztési elképzeléseket, az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Tv. szellemében a halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének tervét. 

 

A gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének nyomon követése,mérése, értékelése 

 

A mérés eszköz, módszer a pedagógiai program alapján végzett nevelőmunkánk ellenőrzésének, 
értékelésének folyamatában 

Az individuális nevelés feladatainak maximális megvalósításához elengedhetetlen a gyermekek 
egyéni fejlődésének diagnosztizálása, a fejlesztés tartalmának meghatározása. 
Ezt a munkát fejlettségmérő lapok kitöltésével, adatok képzésével és azok feldolgozásával valósít-
juk meg óvodánkban. 
 

Célja: 

A gyermekek sajátos szükségleteiknek, állapotuknak megfelelő segítséget kapjanak készségeik, ké-
pességeik kibontakoztatásához, személyiségük védelméhez, fejlesztéséhez. 
A gyermekek egyéni fejlesztése érdekében a tudás-, és képességszintek folyamatos mérése és a mé-
rési eredmények alapján a fejlesztést elősegítő terv készítése, majd annak megvalósítása. 
 

Alkalmazási terület: 
Az intézménybe járó 3-7 éves korú gyermekek köre.  

 

Működtetése: 
Szabályozott rendszerben, évenkénti ciklusban  

 

Alapja (a nevelőtestület elvi megállapodásai): 
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 az alkalmazott mérőeszközök szakmailag megalapozottak legyenek, és illeszkedjenek peda-

gógiai programunkhoz 

 a mérés az óvodában a zavartalan gyermekkor megőrzésével valósulhat meg, ennek érdeké-
ben a legalkalmasabb mérési forma a megfigyelés ebben az életkorban 

 a „gyermekek várható fejlettsége óvodáskor végén” fejezethez illeszkedő sikerkritériumok a 
nevelőtestület konszenzusa alapján kerülnek meghatározásra 

A sajátos nevelési igényű gyermekek részére felzárkóztató műhelyt szervezünk nagycsoportban, 

“iskolás leszek “ elnevezéssel. 
 
 

Területei: 

 

Vizsgált terület Mérési módszer Életkor 

   

1. Testi fejlődés adatai Testsúly, testmagasság mérése Óvodába lépéstől 
2. Egészséges életmód Kimeneti jellemzők megfigye-

lé-se, adatok rögzítése becslési 
skálán 

 

Óvodába lépéstől 

3. Szociális fejlődés Szociometriai vizsgálat 4-5 éves kortól 
4. Testséma ismeretek Irányított megfigyelés eredmé-

nyeinek rögzítése kategorizá-

lással (+,-) 

 

4-5 éves kortól 

5. Finommozgások fejlettsége emberrajz vizsgálat 5 éves kortól 
 

Vizsgált terület Mérési módszer Életkor 
6. Téri tájékozódó képesség 

    (relációs szókincs) 
Irányított megfigyelés eredmé-

nyeinek rögzítése kategorizá-

lással (+,-) 

 

5 éves kortól 

7. Szem-kéz-láb mozgás ösz- 

    szehangoltsága 

 

8. Difer írásmozgás koordi-
náció fejlődése 

DOMINANCIA táblázat kitöl-
tése irányított megfigyelés 
eredményeinek rögzítése 

Irányított megfigyelés, táblázat 
kitöltése, eredmények rögzítése 

 

5 éves kortól 
 

5 éves kortól 

 

Szakaszai: 
 a fejlettségi lapok kitöltése a nevelési év elején 

 fejlesztést elősegítő terv készítése (egyéni és csoportos) 
 elemzés, értékelés, fejlesztést segítő mozzanatok megfogalmazása 

 

Fejlesztési célok 

 Mozgásfejlesztés 

 nagymozgások fejlesztése 

 egyensúlyérzék fejlesztése 

 finommotorika fejlesztése 

 szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése 

 Testséma fejlesztés – téri tájékozódás 

 a test részeinek megismerése, feltérképezése 

 testrészek funkciói 
 oldaliság erősítése (jobb és bal) 
 a test elülső és hátulsó zónájának alakítása (hason, hanyatt) 
 keresztirányú érintések 

 tárgyakhoz viszonyított testhelyzet 
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 Percepció fejlesztés 

 vizuális percepció 

 akusztikus percepció 

 tapintásos percepció (taktilis) 
 kinesztetikus percepció 

 

Ahhoz, hogy a tanulási nehézséget feloldjuk, meg kell erősíteni az érzékelési apparátust, az ész-

lelési folyamatokat, lehetőséget kell biztosítani a verbalitás fejlesztésére. 
 

Verbális fejlesztés 

A beszéd igen szorosan kapcsolódik a kommunikációhoz, így tágabb értelemben a szocial-

izációhoz, a gondolkodáshoz, valamint az önkifejezés fontos eszköze, ezért az anyanyelvi 

nevelésnél a szókincs bővítése, a sajátos nyelvi formák elsajátítása és nagycsoport végére  
az önálló történet elmondása fontos alapköve az iskolai életmódra való felkészítésnek. 

 

Az óvodapedagógusok munkájára vonatkozó feladatok: 
– Az óvodapedagógus elősegíti, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez képest fejlőd-

jék. 
 A gyermekeket egyéni fejlettségüknek megfelelően differenciált feladatadással készteti sok-
oldalú tevékenységre. 
 Az óvodapedagógus törekszik arra, hogy amikor lehetséges, a gyermekek maguk vonják le a 
következtetéseket, alkossanak ítéleteket és általánosításokat. 
 Szem előtt tartja, hogy az óvodai tanulás a játék motivációs bázisára épül és mindvégig játé-
kos jellegű marad. 
 A gyermekek tapasztalatainak, ismereteinek rendezését, képességeik fejlesztését sokféle 
tevékenység során valósítja meg. 
 A fejlesztést a gyermekek folyamatos megfigyelésére alapozza. Egyéni fejlesztési lapokon 
rögzíti a fejlődési jellemzőket és egyéni terveket készít a tudatos fejlesztéshez. 
 A fejlesztés megvalósításához az egyéni, mikrocsoportos és nagycsoportos munkaformák 
arányát tudatosan határozza meg. 
 A differenciálást érvényesíti a célokban, a feladatokban, a munkaformákban, a módszerek-
ben, az eszközökben, az elsajátítás idejében és a munkatempóban.  
 Maximális teret biztosít a spontán tanulás megvalósulásának, kihasználja az így adódó lehe-
tőségeket a fejlesztésre. 
 Feladatlapot indokolt esetben, a fejlődési jellemzők nyomon követéséhez, a fejlesztés terüle-
teinek és módjának meghatározásához alkalmaz 

 

A mérés fél évente történik. Az óvodapedagógusok fogadóórán tájékoztatják a szülőket a mérés 
eredményéről. 

16. Az Óvoda kapcsolatai 

A külső partnerek azonosítása megtörtént. Az együttműködés tartalma egyértelmű. Fontos feladat a 

hatékonyság növelése érdekében az összedolgozás.  

 

 

Fenntartó: 
Az önkormányzati hivatal polgármesterével, jegyzőjével és valamennyi munkatársával a kölcsönös 
bizalomra épülő munkakapcsolatunk rendszeres. Folyamatos jó együttműködés jellemzi az egész-
ségügyi-szociális osztállyal való munkakapcsolatunkat. 
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A kapcsolattartás formái:  

- megbeszélés, értekezlet 

- statisztikai adatszolgáltatás 

- szóbeli tájékoztatás 

- jelentések, beszámolók 

 

Család: 
A szülőkkel bensőséges és segítőkész a kapcsolatunk. Törekszünk a partneri viszony kialakítására. 

Ezt szolgálja a rendszeres betekintés lehetősége – az óvoda nyitottsága – az intézményünk életébe, 

nevelési gondok, problémák közös megbeszélésére, megoldások keresésére. A kapcsolattartás konk-

rét formáit a csoportok szülői közössége és az óvodai testület együtt határozza meg. A szülői mun-

kaközösség külön munkaterv alapján tevékenykedik. 

Az óvoda – a szülők részére szakmai szolgáltatást nyújt. Ez a szolgáltatás – a gyermekek nevelése, 
fejlesztése érdekében igazán akkor eredményes, ha tartalmas az együttműködés. Szülői értekezletet 
egy évben 2 alkalommal tartunk. Ez azonban nem zárja ki, hogy csoportonként – amennyiben szük-

séges – az óvónő soron kívül is tarthasson értekezletet. Az óvodába kerülő gyermekeket, az óvodá-
ba lépés előtt az otthoni környezetükben családlátogatásként keressük fel. Ily módon betekintést 
nyerünk a családi háttérbe, tájékozódunk a gyermekek otthoni szokásairól. Olyan intervenciós gya-

korlat kialakítására törekszünk, ahol megjelennek a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásai. 
 

Az óvoda és a család kapcsolattartásának elvei: 
 a gyermekek személyiségének fejlesztéséhez kitűzött alapelvek, célok, feladatok egységes 

értelmezése és megvalósítása 

 a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás, a gyermekekre gyakorolt hatás erősítése 

 az óvodai és a családokban folyó nevelési sajátosságok kölcsönös megismertetése 

 a szülők és az óvodai dolgozók egymás iránti bizalmának, tiszteletének erősítése 

 közös célok megvalósítása az együttműködés szabályainak betartásával 
 Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését.  
 Az együttműködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvé-

nyekig magukban foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család te-

remt meg. 

 Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműkö-
dés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesz-

tett megoldásait 
 

Az óvodapedagógus feladata a fejlesztés kapcsán: 
 

 a gyermek fejlesztésének céltudatos megvalósítása 

 a szülő felé gyakorolt rendszeres, tervezett kapcsolattartás 
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A kapcsolattartás formái: Cél: Munkaforma: 

1. Beiratkozás - adatok felvétele egyéni beszélgetés 

2. Családlátogatás - körülmények, megismerése egyéni beszélgetés 

3. Befogadás - ismerkedés az óvodai élettel szabályozott rendszer szerint 
4. Napi kapcs.tartás,fogadóóra -közvetlen kapcsolat kiépítése egyéni beszélgetés 

5. Összevont szülői értekezlet -óvodai információk ismerete-

tése 

értekezlet, előadás 

6. Csoport szülői értekezlet - felmerült problémák megbe-

szélése 

helyzet megbeszélés 

7. SZMK -szülői feladatok koordinálása értekezlet 
8. Nyílt ünnepeink -óvodai kötődés erősítése beszélgetés 

9. Kirándulás - közös élmények biztosítása kirándulás 

10.Családi délután - közös élmények biztosítása, 

udvarrendezés 

virágültetés 

 

Szőlőszem Bölcsőde: 
A Szőlőszem Bölcsődével jó szomszédi viszonyban vagyunk, hiszen egy intézménybe tartozunk. A 
bölcsődések beilleszkedésének megkönnyítése érdekében igazán fontos a jó együttműködés. 
 

Petőfi Sándor Általános Iskola: 

A Petőfi Sándor Általános Iskolával rendszeres a kapcsolatunk, hiszen óvodásainkat az iskolai 
életmódra készítjük fel. Legszorosabb az együttműködés mindig a leendő elsős tanítónővel, aki fi-
gyelemmel kíséri látogatásai során a nagycsoportos gyerekek tevékenységeit, fejlődésük folyamatát.  
A kölcsönös információk alapján, a szerzett tapasztalatokat felhasználva igyekszünk azokat beépí-
teni fejlesztő munkába. Feltétlenül szükséges együttműködésünket erősíteni a követelmény, a tar-

talmi fejlesztés és az ellenőrzés és értékelés területén. Munkánkat az óvoda- iskola folyamatszabá-
lyozás alapján működtetjük. 
 

Óvoda-iskola átmenet támogatása terén figyelembe vett elvek: 
 Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (a tanulási képességek megalapozása, 

a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának megelőzése, megoldási késztetés, 
monotónia tűrés, figyelemkoncentráció, az alkotásvágy szükséges szintjének kialakítása) 

 Után követés legalább az általános iskola első évében 

 A gyermek belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában az 
óvodásból iskolássá érik  

 A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség sze-

rinti iskolakezdésre 

 Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, 
amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához 

 

Pedagógiai Szakszolgálat: 
A Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek segítségét kérjük azokban az esetekben, amikor az 

óvodapedagógus szükségesnek látja. A gyermekek fejlődésének a megsegítése a cél. Szükség esetén 

a Megyei Szakértői Bizottsághoz fordulunk. 
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Családsegítő és Gyermekjóléti Központ: 
Az együttműködés nagyon fontos. Kiemelt feladat a gyermek és a család megsegítése. Szociális se-

gítő tesz látogatásokat az intézményben, aki támogatást nyújt a kisgyermekeknek, szülőknek és a 

pedagógusoknak egyaránt. 

Gyermekorvos, védőnő: 
Hely és idő biztosításával törekszünk az együttműködésre. A védőnő rendszeresen végzi a gyerme-

kek tisztasági vizsgálatát. A szülőket tájékoztatjuk az vizsgálatok eredményeiről. 

Községi Könyvtár és Közművelődés:  
Könyvtárlátogatásokat szervezünk, hogy olvasóvá neveljük a gyermekeinket. Ezzel is segítjük a ha-

tékony iskolakezdést.  

Közétkeztetési Konyha: 
Megfelelő minőségű- és mennyiségű egészséges étel biztosításának a nyomon követése. Adat szol-

gáltatás. 

Fürdő: 
 A nagycsoportos korú gyermekekkel az őszi és a tavaszi időszakban hetente egy alkalommal a Für-

dőben vízhez szoktatást végzünk.  

 

Az óvoda azon intézményekkel tart kapcsolatot, amelyek az óvodába lépés előtt, az óvodai élet so-

rán és az után fontos szerepet töltenek be a gyermekek életében, ezért a jó kapcsolattartás, a megfe-

lelő kommunikáció elengedhetetlen feltétel.  

Más szervezetekkel való kapcsolatunkra is az együttműködés hatékonysága, kölcsönös segítség-

nyújtás jellemző. 

 

17. Összegzés 

Programunk megvalósításánál úgy alakítjuk az óvoda életét, hogy sokféle kapcsolat, sokféle 
együttműködés, a gyermekekhez igazított tevékenységi alkalmak, a vidámság, a meghittség, a nyu-

galom és a nyüzsgés biztosítsa a gyermekek jó közérzetét, hangulatát. Megteremtjük a csoportszo-

bában, az udvaron, azokat a feltételeket, amelyek között a gyermekek élnek, és megfelelő lehetősé-
get biztosítunk a játékokhoz a környezet megismeréséhez, védelméhez, az egészséges életmód meg-

alapozásához. 
 

Nyitottak vagyunk a gyermekeket körülvevő környezetre, annak változásaira. Igyekszünk megnyer-

ni a családokat a programunk megismertetésével. Úgy hisszük, hogy az élménygazdag óvodai tevé-
kenységi rendszer megteremtésével tág teret nyújtunk a gyermeki kezdeményezésnek, felfedezés-

nek és aktív együttműködésnek. 
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18. Jogszabályi háttér  

Programunk a 137/1996. (VIII.28.) számú Kormány rendelet értelmében, melyet a255/2009. 

(XI.20.) Kormányrendelet, ill. a 363/2012. (Xii.17.) EMMI Rendelet módosított, az Óvodai nevelés 
országos alapprogramja alapján készült, magában foglalva a hazai és a helyi óvodai gyakorlatok 
eddigi tapasztalatait, eredményeit, szem előtt tartva az 1993. évi LXXIX. Közoktatási törtvényt 
valamint, az azt módosító 1999. évi LXVIII. számú, a 2003. LXI. számú, a 2006. LXXI. számú, a 
2007. LXXIX. számú törvényt, a szakaszosan érvénybe lépő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvényt a közoktatás távlati fejlesztésének stratégiáját, a megyei és a fenntartói közokta-

tási koncepció irányelveit. 
Ezen kívül programunkba az alábbi törvényeket, rendeleteket építettük be: 
 

Törvények  
 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védeleméről és a gyámügyi igazgatásról  
 1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról 
 

Rendeletek  
 

 23/1997. (VI.4.) számú MKM rendelet és az azt módosító 37/2000. (X.29.) rendelet a Fogya-

tékos gyermekek nevelésének irányelveiről 
 1997. tv. XXXI. törvény A gyermekek védelméről és jogairól 
 1992. Egyezmény a gyermekek jogairól Egyesült Nemzetek UNICEF 

 185/1999. (XII.13.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, amely a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 
277/1997. (XII.22.) Korm. rendeletet módosítja 

 1/1998. (VII.24.) OM rendelet a kötelező felszerelési- és eszköz normáról 
 36/1999. (VIII.24.) OM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatok-

ról 
 2003. évi CXXV. törvény az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elmozdításáról 
 2007. évi I. tv. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról 

és tartózkodásáról 
 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatá-

ról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
 A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rende-

let 

 

1 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

2 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

3 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény végrehajtásáról 

4 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

5 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alap-

programjáról 
6 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének 

irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
7 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek 
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óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók is-
kolai oktatásának irányelve kiadásáról 

8 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

9 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-

gatásról 
10 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmé-

nyek működéséről 
11 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatá-

sokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről 
és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés fel-
tételeiről 

12 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésé-
ről 

13 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetésé-
ről 

14 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a 
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők 
juttatásairól és kedvezményeiről 

15 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

16 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről1 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV#lbj1param
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19.Felhasznált irodalom 

1) Az óvodai nevelés alapprogramja 

2) Cserkeszőlő Óvodai Helyi Nevelési Program –MA- (3. változat) – a miskolci Mozgásműveltség 

Fejlesztő Óvodai Nevelési Program Adaptációja, Cserkeszőlő 2004 

3) Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

4) Nagy Jenőné: Óvodatükör (Óvodai intézmények szakmai munkájának elemzése, értékelése) 

„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” sorozat 4. száma Szolnok 2001.  

5) Nagy Jenőné: Csak tiszta forrásból (Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív prog-

ram, Útmutató a program megvalósításához) „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” soro-

zat 2. száma 2., módosított kiadás Szolnok 2002.) nevelőmunkát segítő játékokkal és egyéb 
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20. Érvényességi rendelkezések 
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MELLÉKLET 
Az egészséges életmód hangsúlyosabb tevékenységeihez kapcsolódó magyarázatok 

 

Egészséges táplálkozás 

 

Alapelvek: 

 

Az óvodás gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak megerősítését és az óvodai étkeztetés 

otthoni kiegészítésének (komplettálásának) szorgalmazását szolgálja. 

 Az óvodás gyermekek az ébrenlétük háromnegyed részét az óvodában töltik, ahol az óvodapedagó-

gusok a gyermek testi-lelki –szellemi fejlődésének feltételeit igyekeznek biztosítani. 

 

A fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges táplálása. Az óvodai ét-

keztetés napjainkban- minden igyekezet ellenére- sem tudja az egészséges táplálkozás minden köve-

telményét teljesíteni. A teljesítés nemcsak anyagiakon (élelmezési normán), de szemléleten(étrend-

összeállításon), óvodapedagógusi leleményességen (egészségpedagógiai kulturáltságon) és a szülők 

segítő együttműködésén (a kiegészítő táplálkozáson) is múlik. 

 

A gyermekeknek az egészséges táplálkozás érdekében naponta az 5 alapélelmiszer- csoport mind-

egyik tagjából kell fogyasztania. Az alapélelmiszer- csoportok között a következőket tartjuk szá-

mon: 

1. kenyér, pékárú, tésztaféle, rizs 

2. gyümölcs, zöldség 

3. hús, hal, tojás 

4. tej és tejtermékek 

5. olaj, margarin, vaj, zsír 

 

Az óvoda és az óvodapedagógusok a következő feladatok teljesítésével segítik az egészséges étke-

zés feltételeinek javítását: 

 kulturált körülmények között a fogásokat folyamatosan felszolgálja (várakozási időt kerüli). 

Az étkezés végén az asztalok rendjének helyreállítását irányítja. Megkedvelteti az ízeket, in-

tenzív rágásra ösztönöz, folyamatosan folyadékot biztosít. Életkoruknak, fejlettségüknek 

megfelelően kanál, villa és kés helyes használatával ismerteti meg a gyerekeket. Fokozottan 

ügyel a táplálék érzékeny gyermekekre. 
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 az óvoda a szülőkkel együtt szervez hetente egy zöldség- gyümölcsnapot 

 szülői értekezlet keretén belül az élelmezésvezetővel együtt tanácsokat adnak, hogy az óvo-

dai étrendet otthon milyen ételféleségekkel egészítsék ki: Kerüljék a családi étkezés során a 

haszontalan ételek és italok étrendbe állítását, így a sós, a cukros, zsíros ételeket és italokat. 

Töröljék étkezési szokásrendjükből a cukrozott szörpöket, befőtteket, cola- féléket, a kek-

szet, ropit, chipset. Szerepeljen a családi étrendben kevesebb füstölt hús, felvágott, húskon-

zerv, állati zsiradék és annál több alacsony zsírtartalmú tej, tejföl, sajt, hal, baromfi (bőr nél-

kül), barna kenyér. 

 óvodai napirend keretében ismertetik meg az óvodapedagógusok a gyermekeket új ízekkel, 

addig ismeretlen étel- és italféleségekkel. Az étkezést örömtelivé teszik, jó hangulatot terem-

tenek az ételek elfogyasztásához. 

 Az egészséges táplálkozás egészségre gyakorolt hatásai alapot adnak a foglalkozásoknak. 

Így a gyerekek az őszi piacot, zöldséges üzletet, kerteket látogatnak meg. Ismerkednek a 

zöldség, gyümölcsfélékkel. Ellátogatnak szüretre. 

 tejtermékekkel kapcsolatosan is beszélgetnek a gyerekekkel, a tej fontosságáról, kiemelve a 

csontok és fogak egészségét. 

 

Mindennapos testedzés 

Az óvodapedagógus feladatai a mozgásigény kielégítése és testi képességek fejlesztéséért. Változa-

tos napi és heti rendben biztosítja a gyermek mozgásigényének folyamatos kielégítését. Minden nap 

szervez mozgástevékenységet. Heti 1 kötelező testnevelés foglalkozást vezet. Edzési lehetőséget a 

testnevelés, környezet, levegő, nap kihasználásával biztosítja. Megtervezi a helyet, időt, és a közeg-

ben való mozgást fokozatos terheléssel, figyelembe véve a korosztályok életkori sajátosságait. 

 

Időjárástól függően (köd, -5, eső, viharos szél esetén nem) napi 1-3 órát levegő és napfény edzést 

biztosít a fokozatosságot betartva. A nyári napirendet az egész napos levegőn való tartózkodásra 

építi. A mozgás anyagát lásd a mozgás fejezetben. 

 

Személyi higiéné 

Óvodapedagógus feladatai: 

Tisztálkodás: 

 A napirend keretei között elegendő időt biztosít a gondozási teendők egyéni tempó szerinti végzé-

sére. Tisztálkodási folyamatot megismerteti: helyes sorrendiséggel és technikával, egészségügyi 

szokásokkal. A tisztaság alapvető fontosságának, a betegségmegelőzés és fertőzések megelőzésének 

jelentőségét életkor specifikus módszerekkel tudatosítja a gyermekekben. ezen belül a test tisztán-
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tartását értjük a bőr, fogak, szájüreg, haj, érzékszervek, körmök ápolását, a ruházat higiéniája a mo-

sás, tárolás feladatait is tartalmazza, ill. a közvetlen környezetünk tisztán tartására is hangsúlyt fek-

tet. A megvalósításban fejlettség szerinti segítséget nyújt. Fokozatosan kialakítja az önállóságot. 

 

Öltözködés 

Elegendő időt és szükséges segítséget biztosít az öltözködésben és a ruházata elhelyezésében a saját 

polcán. A megfelelő viselet kiválasztásában összefüggéseket tár fel a gyermekekkel az időjárás és 

tevékenységek között. Fokozatosan kialakítja az önállóságot. A szülőkkel való kapcsolattartás során 

a megfelelő mennyiségű és minőségű ruházat és cipő biztosítására javaslatot tesz. Például: műszálas 

anyagok kerülése, váltóruhák, lábboltozatot és lábfejet védő cipők biztosítása. 

 

Pihenés 

Ebéd után a csoport szükségleteinek megfelelően nyugodt pihenés feltételeit biztosítja, ellenőrzi a 

terem szellőztetését, az ágyak megfelelő elhelyezését a lehető legnagyobb távolságban. A gyerme-

kek elalvását segíti biztonságot adó szokásrendszerrel, pl. mesével, énekkel, zenehallgatással, testi 

közelséggel, puha tárgyakkal. Pihenés időtartamát a csoport szükségleteihez igazítja. Az ágynemű-

ről és annak tisztításáról a szülő gondoskodik, általában 2 hetente és a gyermek minden megbetege-

dése alkalmával. 

A dajkák munkájához tartozik a mindennapos portalanítás, felmosás, fertőtlenítés, szellőztetés, hi-

giénés szabályok betartatása a gyermekekkel. 

A balesetveszély elkerülése érdekében a gyermekek által használt eszközöket fokozott odafigyelés-

sel kezeli, szükség esetén kezdeményezheti javítását, cseréjét. 

Különösen az udvari, vagy játszótéri játékoknál, sétán, felhívja a gyermekek figyelmét a helyes esz-

közhasználatra, biztonságos közlekedés szabályaira. 

 

Bántalmazás, erőszak megelőzése 

Alapelvek: 

 A WHO definíciója: 

„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai és/vagy 

érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereske-

delmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, 

fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kap-

csolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.” 
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Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető 

szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz vagy ennek veszé-

lyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás. Ne-

gatívan hat a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi és szociális fejlő-

désére. Minden olyan mulasztás vagy baj okozása, mely jelentősen árt a gyermek egészségének, 

vagy lassítja, akadályozza szomatikus, mentális és érzelmi fejlődését. 

 

Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a 

gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő erősza-

kos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben. 

 

Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a felügyelet 

hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek van kitéve. Ide 

sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatá-

sának indokolatlan elmulasztása, késleltetése. 

 

A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy ha a 

gyermek sérelmére elkövetett cselekményt- bár tud róla, vagy szemtanúja- nem akadályozza meg 

ill. nem jelenti. 

 

Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés, rázás, mér-

gezés, égés, fulladás, közlekedési baleset stb.) amely a gyerek fizikai sérüléséhez, halálához vezet 

vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés során elkövetett gondatlan veszélyeztetés (gyerekülés hi-

ánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.) 

 

Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú ideig tartó érzelmi rossz bánásmódot jelenti, amely 

súlyos, és tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére. Ez magában foglalhatja annak 

közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott, nem kívánt és nem szeretett. Jelenthet 

az életkornak vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások támasztását a gyermekkel szemben (pl. 

szobatisztaság korai erőltetése, a képességekhez nem igazodó követelmények.) Ide tartozik a gyer-

mekekben állandó félelemérzet, vagy szorongás keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az ér-

zelmi zsarolás, a gyermek kihasználása, vagy olyan élethelyzet, amikor a gyermek, szem és fültanú-

ja más bántalmazásának. Mindezen komponensek együtt vagy egymagában is kimerítik az érzelmi 

bántalmazás fogalmát.  
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Szexuális bántalmazás a gyermek bevonását jelenti olyan szexuális aktivitásba, amelyet a gyermek 

nem képes megérteni, felfogni, amelyhez nem tudja az érdemi beleegyezését adni, vagy amelyre a 

gyerek koránál, fejlettségi állapotánál, fejlettségi állapotánál fogva nem érett, továbbá amelyet tilt 

az adott társadalom/közösség jog- és szokásrendje, ill. az adott környezetben elfogadott tabuk. 

Magába foglalhatja egy gyerek kényszerítését vagy késztetését bármilyen törvénytelen aktivitásra, a 

gyermek kizsákmányolása gyermekprostitúció vagy más jogellene szexuális aktivitás formájában- a 

gyermek felhasználása és kizsákmányolása pornográf anyagok, videó felvételek vagy előadások, 

megnyilvánulások formájában. 

Különleges ellátást igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket, speciális formája a testvérbántalma-

zás. a pedagógus feladata és kötelessége, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi fel-

adatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében, együttműködik és keresi az együttműködés lehetőségeit a gyermekjóléti szolgá-

lattal. 

 

Az erős fizikai ingerek is egészségkárosodást okoznak. Az erőszakos cselekmények látványa szin-

tén. (brutalitás, vérengzés, gyilkosság). Szülői értekezleteken megbeszélési anyagként is kitérünk 

erre a témára. 

 

Baleset megelőzés, elsősegélynyújtás, bűnmegelőzés 

Alapelvek: 

Fontos, hogy a gyerekek rájöjjenek, kis odafigyeléssel, óvatossággal rengeteg baleset és a vele járó 

fájdalom elkerülhető lenne. A gyermekek ismerkednek a vészhelyzetek, vagy balesetek során el-

végzendő legfontosabb teendőkkel, ill. ezek közül is azzal, amit ők el is tudnak végezni. Ide tartozik 

a segítséghívás (felnőtt értesítése, esetleg mentő hívása) a beteggel való kapcsolatteremtés. A gye-

rekek megtanulják, hogy 1-1 hétköznapi tárgy (pl. bicikli, mászóka, autó, gyógyszer) milyen ve-

szélyforrásokat hordoz magában. 

 

Módszere a szerepjáték, mesélés, bábozás könyv és képolvasás, társasjáték, beszélgetés. 

A gyermekekkel ismertetni kel életkoruk és fejlettségi szintjüknek megfelelően az óvodai év ill. 

egyes kirándulások előtt, vagy szükség szerint az óvó- védő előírásokat (veszélyforrások, testi épsé-

gük védelmére vonatkozó előírások, tilos és elvárható magatartásforma). Mindez a csoportnaplóban 

kerül dokumentálásra. 
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A gyermekbalesettel kapcsolatos előírások az SZMSZ- ben kerülnek rögzítésre. Elsősegély doboz a 

vezetői irodában található. Udvari eszközök és csoportszobai eszközök baleset megelőzés szem-

pontjai alapján kerülnek megvizsgálásra, szakértői vizsgálattal kiegészülve. 

 

A bűnmegelőzési programhoz a Székesfehérvár és környéke Közbiztonságáért Vagyonvédelmi 

Alapítvány Ovi- zsaru biztonságra nevelő programját használjuk: 

 

A gyermekek mesék, szituációs játékok, színezők, rajzos feladatok segítségével dolgozzák fel a 

bűnmegelőzés egyes elemeit. Fő célkitűzés a korai megelőzés, az áldozattá válás elkerülésének 

módszereivel való ismerkedés, az 5-6-7 éves gyermekek biztonsági érzetének segítése, erősítése. 

 

A program feladata: 

Az egyéni ismeretek feltérképezése az áldozattá válással kapcsolatosan, az életkori sajátosságoknak 

megfelelő és szintű információk átadása a témában. 

 

A program fő vonalai: 

1. Személyiségfejlesztés (önismeret, probléma megoldás lehetőségeinek elsajátítása) 

2. Szabálykövetés (Közlekedési, mindennapi élet szabályai) 

3. Biztonság (idegen személyekkel szemben, közlekedésben, egyedül otthon) 

4. Viselkedési panelek (szituációs és szerepjátékokon keresztül) 

A program kidolgozása a Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programjának (D.A.D.A.) figye-

lembevételével készült. 

Eszközök: Rendőr Robi, Rosszcsont Ricsi bábok, ovi-zsaru program füzet, feladatlapokat, színező-

ket tartalmazó CD 

 

A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök fejlesztésének terve 

 

Játéktevékenységekhez: 
 

- készség – és képességfejlesztő asztali játékok pótlása, bővítése 

- szerepjátékokhoz babák, babakocsik, játék élelmiszerek, orvosos, fodrászos kellékek 

- strapabíró autók kisebb és nagyobb méretben 

- legó készletek 

- építőjátékok 

- fa 3D-s puzzle 

 

Testnevelés terén: 
- hullahopp karikák 

- labdák 

- gördeszkák 
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- gyermekkerékpárok 

- rollerek 

- mozgásfejlesztő játékok 

 

Mese- vers terén: 
- kesztyűs- és fakanál bábkészlet, felnőtt bábparaván 

- szemléltető eszközök fából 
- mesekönyvek 

 

Ének- zene területén: 
- zenei cd-k 

- hangszerkészlet 
- fellépéshez szükséges eszközök: szoknyák, felsők, nadrágok, kendők 

 

Rajzolás-festés – kézimunka területén: 
- sima- és hullámkartonok, méhsejt papírok 

- dekupage ragasztó, kétoldalú ragasztó, Nebuló ragasztó 

- arc- és ablakfestékek, ablakmatricák 

- három oldalú ceruzák 

- filctollak, pasztellkréták 

- színes temperák, krepp papírok 

- kreatív hobby termékek 

 

Környezet téri- formai – mennyiségi megismerése: 
- színes rúd készletek 

- logikai készletek 

 

Környezet megismerése, védelme: 
- terepasztal különböző természeti jelenségek lejátszásához 

- iránytűk 

- nagyítók 

 

Az óvoda udvarán: 
- KRESZ pálya 

 

Informatikai eszközök területén: 
-Fénymásoló, spirálozó, lamináló 

-Színes nyomtató 
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Intézményünk adaptálta a MÓD-SZER-TÁR Óvodán kívüli óvodai nevelés megszervezése a koronavírus-járvány idején-Általános 

tájékoztatót. (Készítette: Lendvai Lászlóné és Katinszki Ferencné.) 
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A világjárvány miatt kialakult helyzetben közös a felelősségünk abban, hogy a családi nevelést a szokásostól eltérő formában és tartalommal segítsék az óvodapedagógu- 

sok oly módon, hogy a gyermekek számára mindez a lehető legkevesebb nehézséget jelentve, tevékenyen és élményekkel teli legyen.  

Az óvodák a saját pedagógiai program és aktuális éves munkatervi tartalmaikra fókuszálva –hozzáigazítva azt a kialakult helyzethez–szabályozott módon kell, hogy 

működjenek, és legyenek a családok segítségére. Ugyanakkor lehetőség is ez az időszak a szakmai megújulásra, az intézmények-pedagógusok közötti szakmai együttgon- 

dolkodásra, módszertani eszköztáruk bővítésére, a tudatos önfejlődésre. 

A nehézségek mellett a pedagógusok és a családok számára új lehetőségeket is tartogathat a hirtelen változás okozta krízishelyzetben bevezetésre kerülő Home Office- 

rendszer, mely a korábban kialakult együttműködési gyakorlatok újragondolását feltételezheti az óvodák, és az óvodahasználó családok részéről egyaránt. 

Elvárás, hogy a Home Office-ban dolgozó óvodapedagógusok lehetőségeikhez mérten az infokommunikációs eszközök használatával, online segítsék egymást és a csa- 

ládokat, a szakmai és módszertani megújulás és tapasztalatcsere érdekében pedig használják, és/vagy alakítsanak ki új közösségi oldalakat, felületeket is. Javasolt, hogy a 

közelmúlt jogszabályi változásai, valamint a kialakult rendkívüli helyzet fényében kerüljön sor a pedagógiai program felülvizsgálatára, valamint az egyéb szabályozó, és 
a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aktualizálására. 

 

I. Bevezető gondolatok 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvodán kívüli munkarend (Home Office) megszervezésének és bevezetésének létjogosultsága 

 

Jogszabályi háttér: 

• 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről 
• 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) 
• 47/2020. (III.19.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről 

Oktatási Hivatal ajánlása: 

Módszertani ajánlás az óvodapedagógusok részére a koronavírus-járványban az óvodai ellátást végző intézmények esetében elrendelt rendkívüli szünetre 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/koronavirus_ovodai_modszertani_ajanlas_03_24.pdf 

Az intézmény szabályozó dokumentumai: 

• Pedagógiai Program 

• Szervezeti és Működési Szabályzat 
• Házirend 

 

• A bevezetésre kerülő távmunka célja: a munkatársakkal, családokkal és a gyermekekkel történő folyamatos kapcsolattartás, ezáltal a szervezeti és az óvodai csopor- 

tok kohéziójának megőrzése, a szülői ház támogatása gyermekeik nevelése és fejlesztése során. 

Óvodán kívüli otthoni munkavégzés (Home Office) során az óvodapedagógus az intézmény székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen, az esetek többségében 
otthonában, és többnyire információtechnológiai és számítástechnikai eszközökkel végzi az intézmény szabályozó dokumentumaiban rögzített munkafeladatait, 
melynek eredményeit elektronikusan továbbítja. 

 

A távmunka (Home Office) óvodai bevezetésének létjogosultság 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/koronavirus_ovodai_modszertani_ajanlas_03_24.pdf


 

 

A távmunkában történő nevelőmunka pedagógiai alapelveinek meghatározásánál az Óvodai nevelés országos alapprogramjában is megfo-

galmazottakból kell kiindulnunk: 

• a gyermeket – mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg; 

• a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be; 

• az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tar-

tásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A kialakult helyzet mindenkinek új, így a gyereknek és a szüleiknek egyaránt, tehát mindnyájunknak fel kell dolgoznunk a kényszerű bezártságot és azt, hogy nem 

tudjuk, mindez meddig fog tartani. Az a szülő, aki otthon van, számos esetben Home Office-módban dolgozik, és/vagy gyakran még segítenie is kell iskolás gyerekeit az 

új típusú tanulási forma során, és mindemellett a családot is el kell látnia. Fontos, hogy a lakókörnyezet tisztántartása is nagyobb odafigyelést és feladatot jelent a mos-

tani helyzetben. Az otthonukat munka és egyéb okok miatt elhagyni kényszerülő szülők pedig a fokozott fertőzésveszély miatt is aggódnak, pláne, ha egészségügyben 

vagy olyan helyen dolgoznak, ahol folyamatos kontaktusban vannak a potenciálisan vírushordozó emberekkel. Számos család számára anyagi, egzisztenciális nehézsé-
gekkel is járó a nem várt változás, éppen ezért a szokásosnál takarékosabb életforma bevezetésére is szükségük lehet. A kezdeti időszak tapasztalata, hogy a szülők 

igénylik a segítségnyújtást, és örömmel fogadják az óvodapedagógusok ez irányú kezdeményezéseit. 

Az óvodavezetők és az óvodapedagógusok többsége már a távmunka bevezetését megelőzően is komoly lépéseket tettek a gyermekek, a családok irányába. 
Fontos, hogy az óvodai távmunka minden szereplője megtalálja azt az egyensúlyt, mely a feladatok minél egyenletesebb elosztásával nem terheli túl a pedagógusokat, és 
nem terheli a családokat. A „karantén-kapcsolatfelvétel” javasolt elsődleges kérdéseivel fontos tisztázni a kölcsönös elvárásokat és az együttműködés konkrét lehetőségeit, 
formáit „Miben várnak segítséget az óvodától?” „Mikor és hogyan tudnánk segíteni?” „Mire lenne leginkább szüksége a családnak a gyermekek nevelését illetően?” „Ho- 

gyan képzelik el a szülők az óvoda pótlását ebben a megváltozott helyzetben?” Stb. 

Elvárás minden pedagógustól, hogy a családokkal, gyermekekkel való folyamatos kapcsolattartás során szakmai ajánlásaikkal a gyermekek fejlesztésébe vetett hitük 
mellett kiemelt szerepet kapjon a lelki támogatás. Óvakodjunk tehát attól, hogy „házi feladatot” adjunk, azonban változatos tartalmakkal és formában folyamatosan 

és célirányosan kapjanak a szülők ötleteket, ajánlásokat, amelyekkel változatos tevékenységeket kínálhatnak fel, és adott esetben fejleszthetik gyermekeiket. 

Fontos az optimális képernyőidőre való ösztönzés akkor is, ha az ellentmondás ebben a helyzetben szembetűnő. Mégis, óvodás gyermekeinkre vonatkoztatva ebben az 

átmeneti helyzetben is – bár a szülők közül sokan Home Office-ban dolgoznak, és az iskolás testvérek digitális oktatásban vesznek részt – lehetőség szerint előnyben kell 

részesítenünk a minimális képernyőidőt igénylő tartalmak megosztását. Az óvodapedagógusok által megosztásra kerülő digitális tartalmak családokban történő továbbgon- 

dolása (kisfilmek megtekintése, feladatmegoldás, játékok, rajzolóprogramok alkalmazása stb.) során minden esetben a szülők, vagy nagyobb testvér személyes jelenlétét 
kérjék / igényeljék az óvodapedagógusok. 

Mentális szempontból is fontos mind a kollégákkal, mind pedig a családokkal való kapcsolattartás, azonban célszerű odafigyelni és tudatosan, okosan szabályozni 
a számítógéppel és okostelefonnal töltött időt. E tekintetben a Home Office, a bezártság vagy a bezártság érzésének leküzdése során – bár nincsenek korlátok–, a peda- 

gógus e tekintetben is minta/példaértékű kell legyen.

II. Családkép – Óvodakép 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Intézményvezetői feladatok: 

– Az új munkaforma beindításának előkészítése: Tervezési szakasz: Fenntartóval történő egyeztetés, munkatársak bevonódásának biztosítása,  a szülők tájékoztatása 

– A rendszer működtetése: stratégiai és operatív irányítási feladatok ellátása 

– Ellenőrzés és értékelés a működési szabályok és értékelési rendszer alapján 

– Szükséges korrekciók végrehajtása: szabályozó dokumentumok, működési gyakorlat aktuális módosításainak koordinálása, ellátása 

• Vezetői feladatot ellátó óvodapedagógus feladatai: vezetőhelyettesi feladatok ellátása, a minőségelvű működés támogatása, szakmai munkaközösség és munka-
csoportok irányítása. 

• Óvodapedagógusi feladatok: 

– A családok támogatása az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, az erkölcsi és 

az értékorientált közösségi nevelés, valamint az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megsegítése a szokásostól eltérő formában, többnyire információtechno-
lógiai vagy számítástechnikai eszközök igénybevételével. 

– A Home Office kialakított munkarendje szerint az intézmény pedagógiai programjára és éves munkatervére alapozott feladatok ellátása (Lásd a saját intéz-
mény aktualizált Pedagógiai Program, Munkaterv, vezetői utasítások, és egyéb tartalmakat). 

 

 

III. Feladatkörök szintjei – ellátandó feladatok 



 

 

 

 

 

 

 

 

A Home Office munka beindítása az óvodavezetés részéről gondos előkészítést, a beindulást követően pedig sok tekintetben a megszokottól eltérő iránymutató és ellen- 

őrző munkát kíván. A vészhelyzet során megvalósított szervezési munkálatoknak köszönhetően a legtöbb óvodában bevezetésre került a pedagógusok otthonfoglalkoz- 

tatása, azonban a szervezeti és szakmai munka szabályozottsága még számos esetben és területeken szorul kimunkálásra, vagy további finomításra. Jó esetben a vezetői 
utasítások és egyéb rendelkezések-szabályozások előtt a helyzet főszereplői, maguk a pedagógusok és a szülők közössége is bevonódott, ami a folyamat zökkenőmentes 
beindításának és működésének egyfajta garanciája is lehet. 

Humán erőforrás – Feltételek 

• A nevelőmunka középpontjában változatlanul és hangsúlyosan a gyermek áll. 
• Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek virtuális jelenléte fontos feltétele a távmunkában ellátható óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, tá-

mogató attitűdje modellt, mintát jelent a szülők és a gyermek számára. 
• Lehetőség szerint egyenletes terhelés mellett az óvodapedagógusok összehangolt munkájukkal hozzá kell, hogy járuljanak a távmunkában ellátandó óvodai neve-

lés eredményességéhez. 
• A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése, valamint szükség szerint a családok és az óvodapedagógusok mentális megsegítése a Home Office-ban történő mun-

ka- végzés során is speciálisan képzett szakember/szakemberek közreműködését igényli/igényelheti. Az óvodában dolgozó segítő szakemberek (logopédus, fejlesz-

tőpedagógus, gyógypedagógus, szociális segítő stb.) is online folytatják fejlesztő munkájukat. 
• A pedagógusoknak a Home Office váratlan bevezetésével új kihívások előtt állva, az otthonról kell tanulást támogató, menedzselő szereppel megbirkózniuk. 

A 10 éves szakmai múltra visszatekintő Neteducatio Kft. online továbbképzéseit egyrészt azoknak az óvodapedagógus kollégáknak ajánljuk, akik eddig nem, 

vagy kevésbé alkalmaztak IKT eszközöket, másrészt az előreláthatóan hosszú ideig eltartó otthon tartózkodás megfelelő alkalom lehet a szakmai ismeretek bőví-
téséhez: https://neteducatio.hu/termek-lista/?tax=product_cat&slug=ovodai_kepzesek 

Tárgyi feltételek 

• Távmunkában azok az óvodapedagógusok foglalkoztathatók, akik rendelkeznek saját, vagy lehetőség szerint az intézmény infrastruktúráját képező és használható, 
a feladatellátás szempontjából szükséges készségekkel és képességgel, azaz, a munkavégzéshez nélkülözhetetlen digitális eszközökkel, azok használhatóságával, és 

 

 

IV. Az óvodapedagógusi távmunka megszervezésének elvei 

http://neteducatio.hu/termek-lista/?tax=product_cat&slug=ovodai_kepzesek


 

 

megfelelő informatikai kompetenciákkal. Ilyen készségek lehetnek pld.: számítógép, laptop, internet hozzáférés, okostelefon, Facebook profil, Messenger mobilalkal-

mazás, Viber mobilalkalmazás, Skype, Gmail e-mail levelezőcím, korlátlan telefonhasználat előfizetés stb. A felsorolt (és azokon túl még számos) készségek mind-
egyike, és egy-egy intézményen belül az alkalmazások meghatározása – a lehetőségek függvényében – nem feltétlenül kell, hogy azonos legyen. 

• A szülőkkel történő kapcsolatfelvétel első lépései között szükséges felmérni és megállapodni abban, hogy a kapcsolattartásnak milyen közös lehetőségei vannak, 

vagy lehetnek. 

• A munkavégzés helyszínét képező otthoni munkaterületet úgy kell kialakítani és használni, hogy az a kényelmi szempontokon túl minden tekintetben megfelel-

jen a munkavédelmi előírásoknak is. 

• A szülők figyelmét fel kell hívni arra, hogy gyermekeik otthoni környezetét – akár csak rövid időszakokra is – oly módon célszerű kialakítani, hogy az megfelelően 
szolgálja a biztonságot, kényelmet, megfeleljen testméreteiknek, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését, és tegyék lehetővé mozgás- és játékigényük kielégítését 

is. 

• Amennyiben indokolt és szükséges, bizonyos időszakokban az intézmény épületeibe történő munkavégzésre is lehetőség van. 

A távmunka beindítása – szervezési keretek 

• Az óvodapedagógusok napi munkarendjének kialakítását rugalmasan értelmezve, azonban a hatékony időgazdálkodás érdekében mégis, egyfajta mederbe 

terelten célszerű kialakítani az alábbiak szerint javasolt ütemezéssel: 
8:00 – 12:00 óra között (4 óra időtartam): 
– Nevelő-oktató munka tervezése, értékelése (tanulási és nevelési tervek, gyermekek fejlődésállapotának értékelése, munkatervi feladatok kivitelezése, pedagó-

giai portfólió készítése stb.) 

– Elsősorban ebben az időszakban kerül sor a családok számára készített segítő tartalmak elkészítésére és elektronikus megosztására. 
– Elektronikus kapcsolattartás vagy rendelkezésre állás a munkatársakkal. 

Megjegyzés: A délelőtti órákban „virtuális személyes kapcsolatot” (telefon, Skype stb.) nem célszerű kezdeményezni a családok irányába, mivel minden család másként éli 
meg a járvány okozta új helyzetet: többen otthonról dolgoznak, vagy iskolás gyermekeiket segítik a távoktatás során, az óvodapedagógusok által javasolt tevékenységeket 
végzik, a gyermekek elmélyült játéka folyik, készül az ebéd stb. 
Tehát, a munkatársak közötti telefonos vagy egyéb más formában történő kapcsolattartásra elsősorban a délelőtt folyamán célszerű sort keríteni, (feladategyeztetés kollé- 

gákkal, videókonferencia keretében szakmai munkaközösségi foglalkozás, nevelőtestületi megbeszélés, óvodavezetői értekezlet, portfólió műhelyfoglalkozás stb.), ami azt 
feltételezi, hogy a délelőtt folyamán – lehetőség szerint – minden óvodapedagógus a Home Office feladatellátási helyén kell, hogy tartózkodjon. 

15:00 – 17:00 óra között (2 óra időtartam): 
– Elektronikus kapcsolattartás a családokkal: gyermekekkel, szülőkkel, illetve igény szerint rendelkezésre állás. 
– Elsősorban ebben az időszakban kerülhet sor a családok számára készített segítő tartalmakkal kapcsolatos megbeszélésekre, az esetleges visszacsatolások fogadá-

sára vagy kezdeményezésére, előzetes egyeztetés szerint a gyermekek fejlődésállapotát visszacsatoló családi beszélgetésekre (fogadóóra), a szülők és a gyerme-

kek által kezdeményezett különböző kommunikációs helyzetekre. 

Megjegyzés: Természetesen erről a lehetőségről, illetve gyakorlatról a szülők megfelelő tájékoztatást kapnak az intézmény vezetőjétől. 



 

 

A kötött munkaidő további időtartamában (2 óra): 
– egészségvédelem, 
– mentálhigiénés töltekezés, 
– szakmai töltekezés. 

• Elvárás minden óvodapedagógustól, hogy a szülők számára – hangsúlyozva annak jelentőségét – javasolják az otthoni heti és napirend kialakítását, illetve gyakor- 

latát. Egy jó napirendet a családban is a folyamatosság és rugalmasság kell, hogy jellemezze, melyet a családban a szülők alakítanak ki. Rugalmasan kezelve bár, de 

tudatosítsák gyermekeikben hogy a nap mely szakában, mikor kerül sor az óvodapedagógusok által javasolt játék- és egyéb tevékenységekre, valamint az óvodape-
dagógusokkal, vagy az irányításukkal virtuális környezetbe szervezett csoport szintű találkozókra, beszélgetésekre, egyéb programokra. Fontos felhívni a szülők fi-
gyelmét arra, hogy biztosítsák a javasolt tevékenységekhez szükséges feltételeket, és amennyiben szükséges személyes jelenlétükkel is támogassák gyermekeiket, le-

hetőség szerint vonják be a kisebb vagy nagyobb testvért/testvéreket, elősegítve ezzel is a különböző képességek fejlesztését, fejlődését, a szocializációt. 
• Az óvodapedagógusok adjanak tanácsot a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítására, erősítve a szülőkben a játék kitüntetett szerepét, és annak 

személyiségfejlesztő lehetőségeit, illetve hatásait. A szülők kapjanak tanácsot a tekintetben is, hogy kötött formában a különböző tevékenységeket 5–35 perc idő-
tartamra tervezzék a gyermekek életkori sajátosságai függvényében. 

• A család életének szervezésében is – hasonlóan az óvodaihoz – a gondozásnak meghatározó, és kiemelt szerepe kell, hogy legyen. Fontos, hogy az óvodai csoport 

nevelési terve – természetesen a szülők számára is érthető tartalmakkal és tanácsokkal kiegészítve – kerüljön a szülők körében is megosztásra.  
• Az óvodai nevelés-tanítás tervezése és értékelése a kialakult intézményi gyakorlatnak megfelelő kötelező dokumentumokban, azaz a csoportnaplókban, vala-

mint a gyermekek megismerését rögzítő tapasztalatokat és az egyes gyermekek fejleszthetőségének terveit az óvodák nevelőtestülete által korábban jóváhagyott 
fejlődési naplókban kerülnek dokumentálásra. 
A tervezési és értékelési feladatok ellátása során az óvodapedagógusok és a munkájukat segítő szakemberek együttgondolkodására és együttmunkálkodására a Home 

Office időszakában fokozottabb mértékben kell, hogy sor kerüljön. 
A munkavégzéshez szükséges tanügyigazgatási dokumentumok (és más eszközök is) vezetői engedéllyel, az átvételt igazoló aláírást követően vihetők ki az intézmény te-

rületéről, fokozott gondot fordítva és felelősséget vállalva az adatvédelmi (GDPR) elvárásoknak. 
• Javasolt, hogy szakmai egyeztetés és megegyezés alapján kerüljön sor a tanügyigazgatási dokumentumok átvételére és azok pontos, az elvárásoknak megfelelő 

vezetésére, ugyanakkor célszerű: 

– a csoportnapló tervezési sablonjainak és tartalmainak újragondolása és időszakos adaptációja oly módon, hogy a tervezett nevelési-tanulási tartalmak – kiemelt 

hangsúlyt helyezve a műveltségtartalmakra, az adott témákhoz kapcsolódóan a célokra, valamint a javasolt módszerekre és eszközökre – a szülők számára is ér-
telmezhető, illetve a szülők és gyermekek számára kivitelezhető legyen.  

– a fejlődési jellemzők visszacsatolása javasolt  

• A vezetői ellenőrzés és értékelés sarkalatos pontjai – Mérték az érték 

– Az óvoda szakmai színvonalának megtartása 

– A Home Office bevezetésének intézményi szintű szabályozása 

– Az elvárásoknak való megfelelés ellenőrzése 



 

 

Megjegyzés: A vezetői és óvodapedagógusi feladatellátást heti rendszerességgel javasolt dokumentálni, és a kialakított intézményi gyakorlatnak megfelelően tárolni. 

 

Kapcsolattartás – az óvoda kapcsolatai 

Soha ilyen mértékben még nem voltak egymásra utalva a bolygónkon élő emberek! 

Soha ilyen mértékben még nem voltak egymásra utalva az egy szervezetben dolgozók, az egy-egy feladatra szervezett különböző munkacsoportok tagjai, az 

egy óvodai csoportban dolgozó óvodapedagógusok, valamint a család és az óvoda. 

Ez egy olyan helyzet, amikor az óvodapedagógusnak nincs lehetősége közvetlen személyes kapcsolatot fenntartani a gyermekekkel és munkatársaival. A 

kapcsolattartás formáit és részben a tartalmait is alapvetően rengette meg és rendezi át a kialakult helyzet, mely lényeges hangsúly eltolódásokat eredményez, 
azonban ha kölcsönösen „sikerül élesre fogalmazni a célokat”, a tudatos és hatékony együttműködésnek értékes pedagógiai hozadékai lehetnek. 

 

Abból kell kiindulnunk, hogy a nevelés elsődleges színtere a család, melyet az Óvodai nevelés országos alapprogramja is közvetít. Az óvodapedagógusok egyrészt a pe- 

dagógiai programjaik és pedagógiai gyakorlatuk fényében, másrészt a családok igényeire alapozottan segíthetik meg a gyermeki személyiség kibontakozását, fejlődését. 
Az óvodának továbbra is elsődleges célja – bár alapvetően az eddigi együttműködés kevésbé gyakorolt formáiban – hogy a szülők számára nyújtott nevelési tartalmakkal 

kiegészítse a család nevelési gyakorlatát, és ez által szolgálja a családdal együtt a gyermek fejlődését. 
A család együttműködési hajlandósága vagy képessége, valamint az együttnevelés eredményessége az új gyakorlat során korábban, és egyértelműen válhat érzékelhetővé. 
A szülő dönthet, hogy ebbe bekapcsolódik, együttműködik, élni kíván-e a felkínált lehetőséggel. Minden bizonnyal azonban, számos családban adódhatnak olyan kö- 

rülmények, amely a digitális kommunikációt és együttműködést kevésbé, vagy egyáltalán nem tudják felvállalni. Ebben az esetben célszerűnek látszik és javasolt, hogy 

az óvodapedagógusok a szociális segítő, vagy egyéb más külső segítséget vesznek igénybe. 
Az együttműködés formái a digitális környezet nyújtotta lehetőségek és a pedagógus kompetenciák függvényében változatosak lehetnek, a virtuális kapcso- 

lattól az online „rendezvényekig” magukban foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvodavezetés, az óvodapedagógusok, illetve a családok teremtenek meg. A 

kapcsolattartás minőségének emelése érdekében javasolt az egymástól tanulás e területen is. 
 

• Az intézményvezetők érjék el, hogy a nevelőtestület tagjai folyamatosan konzultáljanak egymással annak érdekében, hogy az egy intézményen belül dolgozó 
óvodapedagógusok hasonló felépítéssel, a gyermekek számára változatos tevékenységeket biztosító, a szülők számára pedig teljesíthető mennyiségű és könnyen ér-
telmezhető segítő tartalmak megosztására kerüljön sor. 

• Fontos, hogy az óvodavezetés tagjai online idősávokat ajánljanak fel, amikor előzetes időpont egyeztetés után a szülők rendelkezésére tudnak állni. 



 

 

 

• A szülők fejtsék ki véleményüket az óvoda felé, mert ez a pedagógusoknak is fontos, hiszen egy járatlan, új úton végzik a sok nehézséggel és fáradtsággal járó mun- 

kájukat. 

A társintézményekkel való együttműködés tartalmait és formáit a kialakult hagyományok és az aktuális helyzet mérlegelésével határozzák 
meg az óvodák: 

– azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt (bölcsőde), 

– az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egészségügyi, illetve közművelődési intézmények), 
– és az óvodai élet után (iskola) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. 
Az időszakot jellemző új típusú együttműködés számos nehézsége mellett minden bizonnyal változni fog a szülők és a pedagógusok kapcsolata, mivel gyakrabban keresik és 

kérik az óvodapedagógusok, a fejlesztőpedagógus segítségét a felmerülő nevelési kérdéseikkel és a megosztásra kerülő óvodai tartalmakkal kapcsolatban. 

Várhatóan a kollégák szakmai kapcsolatai is pozitív irányú változásokban lesz mérhető, elsősorban egy-egy intézményen belül, de az intézményközi és közösségi terek 

irányába is megsokszorozódik a tudásmegosztás / tudásátadás. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Játék 

• Az óvodapedagógus adjon tanácsot a szülőknek az otthonukban kialakítható – állandó és mobil – játékterek (tanulási terek) kialakításához, melyek biztonságosak 
és alkalmasak a különböző játékformákhoz: a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus játékokhoz, a konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz, és a mozgásos játékokhoz. 

• Ebben a játéktérben helyezzük el azokat az eszközöket is, melyekkel információkat gyűjthetünk a gyermekek matematikai, gondolkodási szintjeiről. 
• Az óvodapedagógus erősítse a szülőket abban, hogy az óvodás korú gyermekek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a családban és az óvodában is egy-

aránt a játék. A szülők gyermekeik otthoni játéktevékenységeit megfigyelve tapasztalhatják, hogy a kiegyensúlyozottság egyik nagyon fontos feltétele, hogy a 
gyermekeik számára naponta visszatérő játék iránti pszichikus szükséglet kielégítésére megfelelő időt és teret biztosítsanak. 

• Az óvodapedagógus inspirálja a szülőket, hogy a gyermeki igények és lehetőségeik függvényében – hasonlóképp, mint az óvodapedagógusok az óvodában – vál- 
janak a gyermek játszótársaivá. Így a felnőttek utánzó mintát adhatnak a játéktevékenységre, a kialakult játékfolyamatban bevonható társsá válhatnak, amen--

nyiben pedig a játék elakad, ötleteikkel könnyen a játékfolyamat segítői lehetnek, ami továbbgörgetheti azt. Amennyiben testvérgyermekek vannak a család-
ban, a szülők jelenléte segítheti a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is. 

• Az óvodapedagógus hívja fel a szülők figyelmét arra, hogy a szülők tudatos jelenléte gyermekeik játékában az élményszerű és elmélyült játék biztosítéka lehet. 

Mindezt a szülő feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt reakció-
ival éri el. 

• Az óvodapedagógus győzze meg a szülőket a SZABAD JÁTÉK KITÜNTETETT SZEREPÉNEK fontosságáról, melynek során a gyermek újraéli az őt ért 
élményeket és feldolgozza azokat. 

„Az óvodapedagógusok a szülők számára, a gyermek személyiségét, érdeklődését és egyéni képességeit ismerve ajánlhatnak olyan játékos tevékenységformákat, 
élményszerzési lehetőségeket, amelyeket a szülők gyermekükkel együtt otthonaikban is megvalósíthatnak. Az óvodapedagógusok infokommunikációs eszközök 
használatával online nyújtsanak segítséget és támogatást a szülők részére. Javasolt, hogy az óvodapedagógusok – amennyiben a gyakorlatban online közösségi fe-

lületen is kommunikálnak a szülőkkel – jelöljék meg azokat az interneten elérhető információforrásokat is, amelyeken a szülők a közös és élmény teli otthoni hasz-

nos tevékenységekhez, együttjátszáshoz a támogató segédanyagokat elérhetik”. (Oktatási Hivatal: Módszertani ajánlás) 

 

 

V. Az óvodáskorú gyermek tevékenységi formái – Családi nevelés megsegítése különböző tevékenységformák 
és szakmai tartalmak ajánlásával, az érintettek aktivizálásával és bevonódásuk biztosításával 



 

 

A szabad játék segít feloldani a szorongásokat és félelmeket azáltal, hogy „kijátszhatja” magából ezeket a gyermek. A játék segít a szociális normák megértésében és 
elsajátításában, fejleszti a gondolkodást, az alkalmazkodóképességet. 

 

• Az óvodapedagógus tárja fel a szülők előtt, és győzze meg a szülőket arról, hogy az elmúlt és viszonylag hosszú időszak rohanós hétköznapjai, a kötelező (logo- 

pédiai, fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai stb.) délelőtti és az egyre divatossá vált különböző délutáni gyermekfejlesztő programok, a gyakori „plázahétvégék” és 
egyéb más terhelések következményeként az óvodában és a családban egyaránt a szabad játék túlsúlyának biztosítása szenvedett olykor súlyos mértékben csorbát. 
Ezt a csorbát most közösen köszörülhetjük ki azzal, hogy mind az óvodapedagógusok által adott pedagógiai tartalmak, mind pedig a hozzáadott szülői érték 

eredményeként a gyermekek napirendjében, időbeosztásában, továbbá tevékenységeik szervezésében is A SZABAD JÁTÉK KITÜNTETETT SZEREPÉNEK MEG 

KELL MUTATKOZNIA! 

Verselés, mesélés 

A játék mellett talán az egyik legkedveltebb gyermeki tevékenység a verselés és a mesélés, mely tevékenységnek az óvodai nevelésen túl a legtöbb családban is kialakult 

jó gyakorlata van. A kényszerhelyzet szülte hirtelen tempóváltás minden bizonnyal – akár így, vagy akár úgy –, de mérhető hatással lesz a verselésre és mesélésre, mely 

hatást a média- idő és tartalom megfelelő mértékének ajánlásával az óvodapedagógusok kedvező irányba befolyásolhatnak az alábbi szakmai értékek szülők és gyermekek 

irányaiba történő közvetítésével: 
• Javasolja az óvodapedagógus, hogy lehetőség szerint a család közös helyiségében kerüljön kialakításra egy meghitt, kényelmes sarok, zug, ahol a gyermeknek is 

lehetősége van könyveket nézegetni, bábozni, dramatizálni, mesélni, akár önállóan vagy a szüleivel közösen. 
• Javasolja az óvodapedagógus, hogy a gyermek könyvespolcán általában csak az éppen aktuális téma szerinti verses, mesés és egyéb más könyvek legyenek elhelyezve, 

azonban igény szerint az éppen „zárt” szekrényrészből is vehessék elő kedvenc könyveiket. 
• Az óvodapedagógus hívja fel a szülők figyelmét arra, hogy vers- és meseválasztásaik során törekedjenek megismertetni gyermekükkel a népköltészet remekeit: 

pld. a szüleiktől (a gyermek nagyszüleitől) hallott, vagy tanult népi hagyományokat felelevenítő mondókákat, rigmusokat. 

• Az óvodapedagógus ajánlásaival biztosítsa a lehetőséget a mindennapos mondókázásra, verselésre, mesélésre. 
• Az óvodapedagógus hívja fel a szülők figyelmét arra, hogy a versek és mesék hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez, miközben 

érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak. 
• Javasolt a mindennapos verselés és mesélés, elsősorban a magyar gyermekköltészet és népmesekincs ajánlásokkal. A mindennapos mesélés, mondókázás és verse-

lés a kisgyermek mentális higiénéjének is elmaradhatatlan eleme. 

• Kapjanak ösztönzést a családok közös verselésre, mesélésre, bábozásra és dramatizálásra. 
• Az óvodapedagógus hívja fel a szülők figyelmét arra, hogy a mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének kialakítására. 
• Kapjanak megerősítést a szülők arra vonatkozóan, hogy „a gyermekek legjobban a „fej” mesét szeretik”. (Dr. Vekerdy Tamás) 
• Az óvodapedagógusok ösztönözzék a családok saját vers és mesealkotását, keresve a lehetőséget azok összegyűjtésére, a személyiségi jogok tiszteletben tartásá-



 

 

val esetleg a csoport gyermekei között azok megosztására. 
• Az óvodapedagógusok javasolják minden gyermek számára a délutáni csendes pihenőt, és az alvást kevésbé igénylő gyermekek csendes tevékenységéhez képesköny-

vek nézegetését.Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

• Javasolja az óvodapedagógus, hogy lehetőség szerint a család közös helyiségében (vagy a gyermek szobájában) kerüljön kialakításra egy olyan csöndes sarok vagy 

kuckó, ahol a gyermeknek is lehetősége van zenét hallgatni akár önállóan, vagy a szüleivel együtt. Itt kerüljenek elhelyezésre a gyermekek által használható hang-

szerek is oly módon, hogy az számukra látható, és szüleik közbenjárásával elérhető legyen. A nappali, vagy a lakás tágasabb terében legyen lehetőség táncra és moz-

gásra. 
• Az óvodapedagógus ajánlásaival tegye az éneklést, zenélést a gyermekek mindennapi tevékenységének részévé. 
• Az óvodapedagógus biztassa a szülőket, hogy gyermekeikkel minél gyakrabban, és közösen nézzenek képeskönyvet, mesét, készítsenek és játsszanak ütőhangsze- 

rekkel, találjanak ki dalokat és mondókákat. 
• Az óvodapedagógus biztassa a szülőket, hogy erősítsék a gyerekek ösztönös, spontán kezdeményezéseit. 
• Az óvodapedagógusok alkalomszerűen vonják be a szülőket is a közös éneklésbe és a hagyományok ápolásába. 
• Az óvodapedagógusok kérjék meg a szülőket, hogy lehetőség szerint természetes módon, vagy online tartalmakon keresztül mutassanak be gyermekeiknek kü-

lönböző hangszereket. 

• A pedagógusi és szülői minta spontán utánzásával az éneklés - zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik. A mozgás, a ritmus, a dallam és a szöveg 
globális élményt nyújt a gyermekek számára. 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

• Javasolja az óvodapedagógus, hogy lehetőség szerint ott, ahol leginkább együtt van a család, alakítsanak ki egy olyan teret, illetve biztosítsanak a gyermek 
számára egy asztallaprészt vagy festőállványt, ahol a nap bármely szakában szabadon fejlesztheti és kipróbálhatja saját kreativitását, esetleg megismerkedhet 

új anyagokkal. Itt kapnak helyet a vizuális tevékenységek eszközei, de más alkotást elősegítő eszközök is, mint az olló, a kréta, textil, ragasztó, barkácsoló és 

egyéb más eszközök, anyagok. 

Olyan legyen ez a tér, ami a gyermekek és a szüleik kreativitását egyaránt ösztönzi, támogatva közben a verbális kommunikációt, az önértékelést, finom- és nagy- 

motoros mozgásokat és az intellektuális képességek fejlődését. Maga a tevékenység – s ennek öröme – a fontos. 

• Az óvodapedagógus ösztönözze a szülőket és a gyermekeiket az anyagtakarékosságra, a felhasználható anyagok folyamatos gyűjtése, és a hasznos hulladékok 
újbóli felhasználása (flakonok, dobozok, tojástartó, sajtos doboz, dugók stb.). 

• Az óvodapedagógus instrukciói alapján a szülők segítsenek megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a különböző anyagokkal, a rajzolás, festés, 
mintázás és kézimunka különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival. 

• Az óvodapedagógusok által javasolt digitális tartalmak között szerepeljen a népi kismesterségekkel való ismerkedés. A szülők meséljenek, beszéljenek ezekről 
gyermekeiknek, keressék, és együtt nézzék meg a lakásban fellelhető alkotásokat, eszközöket. 

• Az óvodapedagógus ösztönözze szülőket, hogy a gyermek vagy a család alkotásaiból készítsenek házi kiállítást, melynek fotóit igényük szerint megoszthatják a 



 

 

csoporttársakkal. 
• Az óvodapedagógus pedagógiai tanácsai és ajánlásai során kiemelt figyelemmel legyen a tehetséges gyermekekre (különleges eszközök, anyagok biztosítása, 

pályázatokon való részvételi lehetőségek felkutatása). 
• Az óvodapedagógus javasolja a szülőknek, hogy a gyermek, otthon készített munkáit (produktumait) folyamatosan gyűjtsék össze, és a járvány megszűnte 

után hozzák el azokat óvodába. 
• Az óvodapedagógus kérje meg a szülőket, hogy kéthetente legalább egy gyermeki vagy családi alkotás fotója kerüljön megosztásra a szülők és az óvodapedagógusok 

között. 
• Az óvodapedagógus ösztönözze a szülőket, hogy vegyenek részt az óvoda, vagy a közösségi hálókon meghirdetésre kerülő rajzpályázatokon. 
• Az óvodapedagógus figyelmeztesse a szülőket a vizuális tevékenységek során adódó, esetlegesen előforduló baleseti veszélyforrások kiküszöbölésére, megszüntetésére. 

Mozgás 

Az óvodai egészségnevelés – benne a mozgásfejlesztés – háttere a család, mely közeg kitüntetett szerepet kell, hogy vállaljon a gyermek rendszeres mozgásának meg- 

szervezésében és megszerettetésében. Tapasztalataink szerint a szülők számos esetben igénylik óvodapedagógusaik segítségét, ezért is nagyon fontos lehet a családokkal 
történő együttműködés, a családok szemléletformálásának vagy váltásának segítése, az egészséges és természetes életmód szokásalakításának terén. A spontán – a játék- 

ban, azon belül a szabad játékban – megjelenő mozgásos tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak nap mint nap, az egyéni szükségleteket és képességeket 
figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. Otthon is törekedni kell a gyermeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű 
alkalmazására, a friss levegő folyamatos biztosítására, a szabad levegő kihasználására. 

• Az óvodapedagógusnak szorgalmaznia kell a gyermekek számára – a lehetőségek függvényében akár szűkös lakásokban is – az életszükségletet jelentő, a mozgás 
biztosításához szükséges belső és külső terek kialakítását. 

• A gyermekek számára is értelmezhető célok meghatározásával az óvodapedagógus tudatosítsa a szülőkben, hogy a felnőttkori mozgásügyesség nagymérték- 

ben a gyermekkori mozgástapasztalatok függvénye, ezért meghatározó jelentősége van a spontán és szervezett óvodai és otthoni mozgásfoglalkozásoknak, mozgá-
sos programoknak. 

• Az otthoni napirend kialakításához adható óvodapedagógiai tanácsok között feltétlenül szerepeljen a napi mozgás, és minél több idő eltöltése a szabad levegőn. 
• Az óvodapedagógus téma és feladatajánlásai kapcsán törekedjen játékos mozgásfeladatokon keresztül is az értelmi és szociális képességek fejlesztése, a kooperatív 

(testvérekkel és szülőkkel együtt végezhető) mozgásos játékok alkalmazására. 
• Tudatosítsa a szülőkben az óvodapedagógus az életkornak megfelelő terhelés, az állóképesség fejlesztésének fontosságát, és ezekhez játékos utánzó mozgásfelada-

tok ajánlásával nyújtson segítséget. 
• Az óvodapedagógusi kompetencia és az óvodában már kialakított szokások függvényében tartásjavító, lábboltozat fejlesztő vagy egyéb más mozgásprogramok 

és gyakorlatok ajánlásával is támogassa a gyermek mozgásfejlődését. 



 

 

A külső világ tevékeny megismerése 

A környezet megismerése és a környezet megismerésének lehetősége a hirtelen megváltozott hétköznapokba vegyített sokszínű, érdekes, és izgalmas tevékenységek biztosí-
tásával átfogja az egész családi életet. A szeretet, a kötődés, valamint különböző élménybefogadások keltésével az érzelmek és kifejezőképességek, valamint a különböző 
szokások kialakítására és fejlesztésére most fokozottan, és tudatosan szükséges hangsúlyt helyezni. 

• Az óvodapedagógus téma-, cél- és feladatajánlásainak fókuszában az egészség és a test védelme kell, hogy legyen! 

• Az óvodapedagógus a családdal történő kapcsolattartása során építsen a gyermekek óvodában szerzett ismereteire, a közös óvodai programok, kirándulások és 
a gyermekek egyéb élményeire. 

• A családok hatékony és folyamatos bevonásával az óvodapedagógus „ébressze fel” az érdeklődést a környezet és az egészségvédelem lehetőségeinek megismer- 

tetésével a családi és gyermeki szokások feltérképezésére (életmód és egészség: étkezés, fogápolás, pihenés, környezettudatosság, hagyományőrzés, stb.) és bátorít-
sa a szülőket új szokások és gyermeki viselkedésformák bevezetésére, a kialakult és megfelelő szokások megerősítésére. 

• Az óvodapedagógus hívja fel a szülők figyelmét arra a tényre és lehetőségre, hogy a gyermekek a környezetükön végzett közvetlen tevékenységek során szá-
mos, és életre szóló matematikai tudást és kompetenciát szerezhetnek. Különböző tartalmak ajánlásával tudatosítsa ezt a szülőkben, illetve támogassa a gyer-

mekek matematikai élményeinek erősítését. 
• Az óvodapedagógus gyűjtsön és adjon ötleteket a növények és állatok életének megfigyeléséhez, gondozásához. 
 

Munka jellegű tevékenységek 

A családok tartós otthonléte – kivált, ha az bezártsággal is együtt járó – számos lehetőség nyílik a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban azonossá-
got mutató munka és munka jellegű játékos tevékenységek felkínálására és gyakorlására. A gyermekek általában örömmel és szívesen vesznek részt otthon is a külön-
böző munkafolyamatokban, melyek a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonsá-
gok, mint a kitartás, az önállóság, a felelősség, a céltudatosság alakításának fontos lehetőségei. Ilyen tevékenységek: az önkiszolgálás, a segítés a szülők-
nek/nagyszülőknek, a testvérekkel együtt, értük, az önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése (szelektív hulladékok szétválogatása, növény- és kisállat 
gondozás), stb. Az elvégzett munka minőségét számos szülői és pedagógusi ráhatás befolyásolja, mint pld. az idő szűkössége, a megfelelő feltételek biztosítása, a felnőt-
tek által nyújtandó segítség vagy annak hiánya, stb. A hosszas családi együttlét során célszerű átgondolni a gyermekek játékos formában történő bevonásának lehető-
ségeit és gyakorlatát. 

• Az óvodapedagógus adjon tanácsot a szülőknek a belső és külső környezetben végezhető munkák feltételeinek megteremtéséhez, a gyermeki munka tudatos szer-

vezéséhez. 
• Ösztönözze a szülőket a gyermekkel való együttműködésre. 
• Erősítse a szülőket abban, hogy folyamatosan, konkrétan és reálisan, a gyermeket saját magához mérten részesítsék fejlesztő értékelésben. 

 



 

 

A tanulás támogatása – A különböző tevékenységekben megvalósuló tanulás 

• Az óvodapedagógusok a nevelés-tanítás támogatását online tartalmak válogatásával, illetve a nagyon sok és hasznos link továbbításával segítik a szülőket és a 

gyermekeket. 

• Elvárás minden óvodapedagógustól, hogy a különböző digitális tartalmakat megjelenítő linkek csak válogatás, tematizálás, magyarázat vagy ráutalás kíséretében 
kerüljenek megosztásra. 

• A megosztásra kerülő digitális nevelési és tanulási tartalmak mennyiségét, minőségét és ütemezését egyaránt a „mérték az érték”, és „a kevesebb az több” szem- 

lélet érvényesítése kell, hogy jellemezze, ezzel is kerülendő a gyermekek és a szülők túlterhelése. 
• Az óvodapedagógusok a tanköteles korú gyermekek tekintetében is kerüljék az úgynevezett „házi feladat” adását és számonkérését! Célszerű és javasolt olyan 

differenciált feladatokat, ötleteket és tartalmi ajánlásokat közvetíteni szüleiken keresztül az óvodás gyermekek számára, amelyek játékos tevékenységeket ígér-
nek, motiválók, leköthetik a gyermekek figyelmét, és adott esetben fejlesztő hatásuk is van/lehet. 

• Az óvodapedagógust elsődlegesen ne a fejlesztési szándék motiválja! 
• Az óvodapedagógussal szemben elvárás, hogy feladatellátása során a családok anyagi terheit ne növelje, mivel a koronavírus okozta helyzet következménye-

ként sok család egzisztenciális gondokkal is küzd. Keressünk olyan megoldásokat, amelyekhez feltehetően rendelkezésre állnak az eszközök és anyagok a kü-
lönböző felszereltséggel rendelkező otthonokban (újrahasznosítható anyagok, egyszerűen elkészíthető lisztgyurma, kupakok, flakonok, hajtogatáshoz régebbi 
csomagoló és egyéb papírok stb.) 

• Az óvodapedagógus a gyermekek otthoni tanulásának az alábbi formáit ösztönözze, javasolja: 

– az utánzásos minta-, és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás, 
– szokások alakítása, 
– a spontán játékos tapasztalatszerzés, 
– a játékos, cselekvéses tanulás, 
– a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, 
– a szülők által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, 
– a gyakorlati problémamegoldás. 

• Az óvodapedagógus támogassa a szülőket tanácsaival és példamutatásával – különösen a testvérek vonatkozásában – abban, hogy mindig személyre szabottan, 

és pozitív értékeléssel segítsék gyermekeik személyiségének kibontakozását. 
• Az óvodapedagógusok nyugtassák meg a szülőket, hogy az okos szabályokat felállító, a gondosan összeállított családi napirendet követő, a gyermekeiket cselekvő 

aktivitásra, kreativitásra és megtapasztalásokra serkentő családokban nevelkedő gyermekek a karantén következményeként nem kerülnek olyan helyzetbe és álla-
pot- ba, amelyek majdan az iskolába történő beilleszkedésüket nehezítenék. Fontos viszont, hogy a szülők folyamatos kapcsolatot tartsanak az óvodapedagógu-
sokkal, és lehetőség szerint működjenek együtt gyermekeik megfelelő fejlődése, fejlesztése érdekében. 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Mindenki jobban odafigyel a saját, és mások egészségére, így kevésbé, vagy egyáltalán nem fordul majd elő, hogy beteg gyermekek 

fertőzik meg egymást és a velük foglalkozó felnőtteket. 
• A felnőttek megértik, és gyermekeikkel is megértetik, hogy sok tekintetben változnunk és változtatnunk kell, és máshogy kell élnünk. 
• A különböző természetvédelmi, önmagunkat és másokat védő tartalmak alapköveire tudatosan építünk az óvodai nevelés során, és 

mérhető eredményeket produkálunk. 
• A gyermekeket sok tekintetben más, mondhatni „koronás” szemléletű felnőttek veszik körül, akik kevesebbszer háborodnak fel, jobban 

odafigyelnek egymásra, és többet segítenek egymásnak. Ez a felnőtt minta nagy segítségükre lesz szocializálódásuk útján. 
• A szülőkben és a pedagógusokban is értékek tisztulnak le, melynek során kölcsönösen kikristályosodik az együttműködés utáni őszinte 

vágy, mert a karanténban eltöltött hetek is megerősítést adtak abban, hogy „EGYEDÜL NEM MEGY!” 

Felhasznált szakmai háttéranyagok: 

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
• Oktatási Hivatal ajánlása: Módszertani ajánlás az óvodapedagógusok részére a koronavírus-járványban az óvodai ellátást végző intézmé-

nyek esetében elrendelt rend- kívüli szünetre 

• Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ. Szakmai tájékoztató óvodáknak – online pedagógiai tevékenység 

• Mód-Szer-Tár óvodapedagógiai szakmai tartalmai: www.mod-szer-tar.hu 

VI. A családokkal Home Office-módban történő együttműködés várható eredményei – Hogyan tovább a karantén után? 
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Jogszabályok 

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. § 

- 26/ 1997. NM sz.) rendelet 

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

1.1 AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS CÉLJA 

Az óvodai egészségfejlesztés célját a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. § 

határozza meg, mely szerint:  

(1) A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött 

időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi 

állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban 

rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan 

folyamat, amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési- oktatási intézményben 

végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek 

és a szülő részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az 

a gyermek egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

1.2 AZ EGÉSZSÉG MEGHATÁROZÁSA 

Az egészség fogalmát az Egészségügyi Világszervezet így definiálta: 

"Az egészség a testi (fizikai), a szellemi (pszichikus) és a társas-társadalmi (szociális) 

jólét állapota, nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya." 

Az élet és az egészség, az embernek semmi mással nem pótolható alapvető értéke. 

Nélküle sem egyéni, sem társadalmi lét, sem kultúra nem valósítható meg. Az egészség 

megszerzése, fenntartása és fejlesztése az egyed, illetve a közösség egész életén át tartó, 

az élethez, a sikeres önmegvalósításhoz és a társkapcsolatokhoz szükséges feladatát 

képezi. Az egészségvédő és egészségfejlesztő magatartáselérésének feltétele azoknak az 
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alapképességeknek az elsajátítása, amelyek az egészséget védik, fejlesztik, ha kell, 

korrigálják. 

Napjainkban az egészség megtartása, fejlesztése, az életre, a sikerre vonatkozó 

kompetenciák kialakítására épül, amely feltételezi a személyiség (testi, érzelmi, értelmi, 

akarati és társkapcsolati viselkedés) megismerését, gyakorlással erősíti a különböző 

élethelyzetekben a testi-lelki edzettséget, pótolja, kiegészíti a hiányzó egészségvédő 

képességet, továbbá attitűddé alakítja az egészségvédő magatartást. 

1.3 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS KISGYERMEKKORBAN 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az óvodai nevelés alapvető feladatának a 

gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítését jelöli meg. Ezeknek a szükségleteknek 

kielégítése biztosíthatja a kisgyermek egészséges fejlődését, a legteljesebb egészségi 

potenciáljának elérését, azaz a lehetőséget arra, hogy a gyermek a mindennapi élet 

alternatívái közül a legegészségesebbet válassza. Az egészség fejlesztése 

kisgyermekkortól kezdődik, így az óvodai egészségnevelés megalapozó jelentőségű a 

személyiségfejlesztésben. Az egészségvédő potenciál fejlesztése megköveteli, hogy az 

óvodai nevelés segítse az egészséges életvitel iránti igény kifejlődését, az egészséges 

életmód választását, az egészséget károsító magatartások visszaszorítását. 

Az egészség védelme tanítható, fejleszthető. A kisgyermekkorban történő egészségre 

nevelésnek az élet további szakaszaira is kiható jelentősége van. Ezeket figyelembe véve 

az óvodai egészségfejlesztés kiemelt nevelési terület. Az óvodai nevelés 

elválaszthatatlan része az egészség fejlesztésére (promóció) és az egészségkárosodás 

megelőzésére (prevenció) irányuló egészségnevelő tevékenység. Mindkét 

egészségfejlesztési feladat vonatkozik a testi, a lelki és szociális nevelő tevékenységre. 

Az egészségnek a nevelési folyamat minden mozzanatában alapozó szerepe van. 

A modern értelmezésű egészségnevelés széleskörűen készíti fel az óvodás gyermeket az 

egészségvédelmére: edzi a testi erőnlétét, gondozza lelki (érzelmi, akarati, értelmi) 

kiművelését és az embertársakkal kapcsolatos (szociális) együttműködési készségét. Az 

egészség hármas (testi, lelki, társkapcsolati) jellemzője megbonthatatlanul egybefonódik 
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a személyiségfejlesztés feladatával, annak védelme, fejlesztése nem önálló nevelési 

feladat. A speciális egészségfejlesztő szempontokra és módszerekre az 

óvodapedagógusnak tudatosan kell felkészülnie. 

 

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. § (3) A nevelési-oktatási intézmény 

mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek egészséghez, 

biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő 

feladatokra, amelyek különösen 

a) az egészséges táplálkozás, 

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybeteg-   

ségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

d) a bántalmazás és erőszak megelőzése, 

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

f) a személyi higiéné 

területére terjednek ki. 

2.1 AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS 

Az egészségfejlesztési program az óvodás gyermekek egészséges táplálkozási 

szokásainak megerősítését és az óvodai étkeztetés otthoni kiegészítését szolgálja. 

A helyes étkezési szokásokat kisgyermek korban kell kialakítani épp úgy, mint az 

 

2. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 

FELADATOK 
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egészséges életmód egyéb jellemzőit, összetevőit/pl. a mozgásigény kifejlesztését, az 

alapvető személyi higiénés ismeretek elsajátítását és begyakorlását./ A fejlődés 

alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges táplálása, mivel az 

óvodás gyermek fejlődésének egy olyan periódusában van, melyre jellemző a nagyfokú 

és rendszeres fizikai aktivitás, a szervezet gyors növekedése, ami ennek megfelelő 

tápanyagfelvételt tesz szükségessé. A teljesítés nemcsak anyagiakon (élelmezési 

normán), de szemléleten (étrend-összeállításon), óvónői leleményességen 

(egészségpedagógiai kulturáltságon) és a szülők segítő együttműködésén is múlik. 

A gyermeknek az egészséges táplálkozás érdekében naponta az öt alap élelmiszercsoport 

mindegyik tagjából kell fogyasztania. Az intézményeinkben különösen odafigyelünk a 

gyermekek egészséges étkeztetésére. A gyermekek gyakran fogyasztanak tejtermékeket, 

és az idénynek megfelelő gyümölcsöt és zöldségeket. 

Óvodánkban az étkezéseket délelőtt és délután folyamatosan, délben kötött keretek 

között szervezzük. Az intézményben tízórai, ebéd, uzsonna áll a gyermekek 

rendelkezésére. Az óvodai élelmezés nem tudja biztosítani a gyermekek számára az 

egész napra szóló élelmiszerek szükségességét. Igyekszünk meggyőzni a szülőket, hogy 

töröljék gyermekük étkezési szokásrendjéből a túl cukros, sós, zsíros ételeket, a 

cukrozott szörpöket, kólaféléket, a chipset, édességet. A PS ÁMK Napköziotthonos 

Óvodában tálaló konyha működik. A főzőkonyhával a változatos étrend érdekében a 

vezetők folyamatosan konzultálnak. Az élelmiszer-alapanyagainak beszerzését az 

élelmezésvezető összehangolja a helyi élelmiszeralapanyag-termeléssel és előállítással. 

A konyha, kérésre, orvosi igazolás alapján főz a táplálékallergiás gyermekekre is. A 

táplálékallergiás gyermek étele külön edényben érkezik. A gyermekek étvágyát, eltérő 

szokásait figyelembe vesszük. Nem erőltetjük az ételt, de kínálunk, igyekszünk 

megszerettetni az új ízeket. A kiválasztó szervek megfelelő működése érdekében a 

gyermekeknek folyadékot állandóan biztosítunk a csoportszobában és az udvaron 

egyaránt. 

Nem az étel elkészítése, hanem az étkezés lebonyolítása alkotja az óvodapedagógus 

egészségpedagógiai feladatát. Az étkezéshez való előkészületben a gyermekek is 

vegyenek részt - életkori fejlettségüknek megfelelő szinten -, és legyenek részesei 
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étkezéskor az önkiszolgálásnak. 

Feladataink: 

 Kulturált étkezési körülmények biztosítása. 

> Óvodai napirend keretében az óvónők a dajkákkal együttműködve ismertetik meg 

a gyermekeket új ízekkel, addig ismeretlen étel-és italféleségekkel. 

> Az étkezést örömtelivé tenni, jó hangulatot teremteni az ételek elfogyasztásához. 

> Intenzív rágásra ösztönözni. 

> Folyadék folyamatos biztosítása. 

>  Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően kanál, villa, kés helyes 

használatával ismertetjük meg a gyermekeket. 

> Az étkezés végén az asztalok rendjének helyreállításának irányítása a dajka 

feladata. 

> Fokozottan ügyelünk a táplálék érzékeny gyermekek diétájára 

> A szülők támogatásával gyümölcs- és zöldség-nap szervezése. 

> Tanácsadás a szülőknek (szülői értekezleten, fogadóórán, kötetlen beszélgetés 

keretében), hogy az óvodai étrendet otthon milyen ételféleségekkel egészítsék ki. 

> Az egészséges táplálkozásra nevelés érdekében játékos alkalmakat teremtünk 

arra, hogy a gyermekek maguk is részesei legyenek egyszerűbb ételek 

elkészítésének (pl. salátakészítés, tízórai összeállítás). 

> Minden érzékszervet megmozgatunk a tapasztalatszerzés során, ismerkednek 

gyümölcsökkel, zöldségfélékkel: őszi piacot, zöldséges üzletet, kerteket 

látogatnak, kóstolók és salátakészítés zöldségből, gyümölcsből. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

> Önállóan el tudják dönteni, hogy mennyi ételt fogyasztanak. 

> Önállóan töltenek vizet a kancsóból. 

> Ismerik a kulturált étkezés szokásait, higiénikusan étkeznek. 

> Szívesen kóstolnak meg új ízeket. 
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> Ismerik a fogyasztott ételek, gyümölcsök, zöldségek nevét. 

> Az óvodába nem hoznak szénsavas üdítőt, chips-et a gyermekeknek. 

 

2.2 A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 

A mozgásszervek fejlődésének belső, élettani ingere a mozgásra való késztetésben 

mutatkozik meg, ezért a mozgás élettanilag a kisgyermek alapvető életjelensége. A 

gyermek mozgásigénye folyamatos kielégítésre vár. 

A változatos mozgáslehetőség biztosítása óvodásaink számára kiemelt feladatunk, ezért 

minden nap alkalmat teremtünk rá. A kisgyermek mozgásszükségletének kielégítése 

legnagyobb részt a játéktevékenység útján valósul meg. A játék, a mozgás segíti a 

gyermeket önmaga és a környező világ jobb megismerésében, a környezet 

felfedezésében és meghódításában. A felfrissítő, edző mindennapi testnevelés 

középpontjában is a sok mozgással járó játék áll. Emellett korcsoportra szabott, 

testnevelési csoportos foglalkozást is tartunk hetente, amelyen olyan elemi mozgásokat 

tanulnak és gyakorolnak a gyermekek, amelyek sportági mozgásokból levezethetők, de 

elemi jellegüknél fogva már elveszítették sportági jellegüket. (mászás, járás, futás, ugrás, 

dobás, elkapás). 

A gyermekek fokozott mozgásigényének kielégítését jól szolgálják az udvari játékok és 

munkaeszközökkel való munkálkodások. Ha az idő engedi, sokat tartózkodunk a 

szabadban. Az udvari tevékenység mellett a séta, kirándulás egészíti ki a levegőzést. 

A mozgáshoz változatos eszközöket biztosítunk, melyek alkalmasak a nagy és 

finommozgások fejlesztésére. Az egyensúlyérzék kialakítására speciális eszközöket is 

használunk. A négy-öt éves korban kialakuló alakváltozás, a hirtelen növekedés gyakran 

okoz hanyag testtartás, ezért a szervezett tornafoglalkozások keretében prevenciós, 

fejlesztő tornagyakorlatok végzésével segítjük a gerinc deformitások megelőzését. A 

lábboltozatot erősítő, fejlesztő mozgással a lúdtalpas gyermek lábtartását javítjuk. 

Évente szervezünk sportnapot gyermekeink és családjaik számára, ezzel is megalapozva 

a rendszeres mozgás megszerettetését, felkelteni az életen át tartó sporttevékenység iránti 

igényt óvodásainkban. 
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Feladataink: 

 

> A gyermekek egészséges fejlődése érdekében azoknak a feltételeknek a 

megteremtése, amelyek elősegítik a biológiai fejlődést, követik a szervezet 

teherbíró-ellenálló- és alkalmazkodóképességét, valamint fejlesztik erejüket, 

ügyességüket, gyorsaságukat és állóképességüket. 

> Az udvar lehetőségeinek kihasználása a gyermekek. nagymozgásának 

fejlesztéséhez (járás, futás, kúszás, mászás). 

>  Minél több alkalom biztosítsa a szabad mozgásra, mivel ez gyakorlási 

lehetőséget ad az irányított mozgás-tevékenység alatt megismert mozgásformák 

többszöri ismétlésére. 

>  A mozgásos tevékenységet, s azok eszközeit mindenkor a gyermekek 

életkorához, egyéni szükségleteihez, fejlettségi szintjéhez és a csoport 

összetételéhez méretezzük. 

> Irányított mozgásos játékokat szervezni mindhárom korosztálynak heti egy 

alkalommal, különböző időkerettel. 

> Edzési lehetőséget biztosítani a környezet, levegő, nap kihasználásával 

> Megtervezni a helyet, időt, és a közegekben való mozgást fokozatos terheléssel, 

figyelembe véve a korosztályok életkori sajátosságait. 

>  Időjárástól függően (köd, -5 fok, eső, viharos szél esetén nem) napi 1-3 órát 

levegő és napfényedzést biztosítani a gyerekeknek a fokozatosságot betartva. 

> A nyári napirend alakításánál az egész napos levegőn való tartózkodásra törekvés 

(kivétel az erős napsugárzás miatt a 12-15 óra közötti időszak). 

> Az általános balesetvédelmi szabályok megismertetése, begyakoroltatása és 

ellenőrzése a gyermekek biztonságának és egészségének védelmében. 

> A mozgás utáni regenerálódás biztosítsa. 

> Szülők bevonása a programba. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 

> Szeressenek mozogni, legyenek kitartóak a mozgásos játékokban. 
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> Képesek harmonikusan együttműködni társaikkal mozgásos tevékenységekben. 

> Örömként élik meg a- közös (játékos, sportos) mozgást. 

> Kialakult nagymozgásuk, finommozgásuk, egyensúlyészlelésük legyen 

összerendezett. 

> Ismerik és biztonságosan használják a mozgásfejlesztő és mozgásos 

tevékenységekhez szükséges eszközöket. 

> Tartózkodjanak szívesen a szabad levegőn, és váljon természetes igényükké a 

szabadban való mozgás. 

 

2.3 A TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉG FEJLESZTÉSE, A VISELKEDÉSI 

FÜGGŐSÉGEK, A SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKHEZ VEZETŐ SZEREK 

FOGYASZTÁSÁNAK MEGELŐZÉSE 

A dohányzás megelőzésének feladata: 

Felmérések igazolják, hogy az óvodásgyermekek családjának több mint felében él 

dohányzó felnőtt, aki kedvezőtlen mintát nyújt a gyermekek számára. A dohányzás 

megelőzésében és visszaszorításában jelentős szerep jut az óvodapedagógusoknak és az 

óvoda technikai személyzetének. Az óvoda felnőtt dolgozói modellt, mintát jelentenek a 

gyermekek számára, ezért az óvoda dolgozói nagyobb felelősséggel tartoznak személyes 

példamutatásukért. Az óvoda feladata minden olyan helyzet elkerülése, amely a 

gyermeknek kedvezőtlen mintaként szolgálhat. Az óvoda egész területe 

dohányzásmentes terület. Törekszünk arra, hogy az intézményünk dolgozói ne 

dohányozzanak. A szülőket is ösztönözzük erre, hogy pozitív példát mutassanak a 

gyerekeiknek. és induljon mozgalom a kisgyermekek otthoni dohányzásmentes 

környezete érdekében. 

Ajánlott tevékenységek: 

 

Szabad beszélgetések. A beszélgetés kezdeményezője lehet az óvodapedagógus, de lehet 

maga gyermek is (valamely aktuális eseménnyel, élménnyel, filmjelenettel stb. 

kapcsolatosan). A szabad beszélgetésben kisebb, önkéntesen csatlakozó gyermekcsoport 
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vehet részt beszámolóval, események értékelésével, képek nézegetésével stb. 

párhuzamosan. Fontos: az önkéntes részvétel, a szabad megnyilatkozás és vélemény-

nyilvánítás. A dohányzás ártalmainak elemzésére szolgáló szabad beszélgetések 

kezdeményezésére a következő alkalmakat, lehetőségeket alkalmazzuk: 

> Kirándulási élmények feldolgozása: napsütés, szabad levegő, madárdal, napozás. 

> Városi, falusi élmények megbeszélése: az utca forgalma, a gépkocsik füstje, az 

áruházak levegője, gyárak környékének kedvezőtlen viszonyai, utazás 

tömegközlekedési járművön, "talponállók", ivók, vendéglők külső képe, az utcai 

porképződés, az otthoni állattartással járó szagok. 

> Élmények elmondása a dohányfüstös helyiségekről: saját lakásunk levegője, 

szórakozó helyek füstje, gyárkémények füstje, füstmérgezéses balesetek; a 

családban dohányzók megszokott dohányzási helyei, vendégségben tapasztalt 

dohányzás. 

> Beszélgetés arról, milyen leszek, ha nagy leszek: mi szeretnék lenni; segíteni 

akarok másoknak, alkotni szeretnék, egészséges, edzett, erős akarok lenni; mit 

kell ezért tenni, mit kell elkerülni (elhatározom, hogy nem kezdem el a 

dohányzást). 

> Ismeretek átadása a dohányzás ártalmairól a gyermeki élményekkel 

kapcsolatosan: károsítja a tüdőt, az idegrendszert, valamint a gyomor és a szív 

munkáját; másokat is károsít, zavarja azokat, akik beszívják a dohányfüstöt, 

kellemes-e a füstös levegőjű teremben tartózkodni, hogyan védekezhetünk ellene 

(szabad levegőn tartózkodás, a lakás szellőztetése). 

2.4 A BÁNTALMAZÁS ÉS AZ ERŐSZAK MEGELŐZÉSE 

A WHO definíciója: 

„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai 

és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag 

bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a 

gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy 
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potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, 

bizalmon vagy hatalmon alapul.” 

Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek 

alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat 

okoz, vagy ennek veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi 

fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények, amely veszélyt jelent, vagy 

nagy valószínűséggel jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és 

spirituális, erkölcsi és szociális fejlődésére. 

Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat 

hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek 

jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben. 

Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, 

a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor 

veszélynek van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások 

be nem tartása, a védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése. 

A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, 

vagy ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt - bár tud róla, vagy szemtanúja - 

nem akadályozza meg, illetve nem jelenti. 

Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés, 

rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset stb.), amely a gyerek fizikai 

sérüléséhez, halálához vezet vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés során elkövetett 

gondatlan veszélyeztetés (gyermekülés hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.) 

Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmódot 

jelenti, amely súlyos, és tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére. Ez 

magában foglalhatja annak közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott, 

nem kívánt és nem szeretett. Jelenthet az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő 

elvárások támasztását a gyermekkel szemben (pl. a szobatisztaság idő előtti erőltetése, a 

képességekhez nem igazodó követelmények). Ide tartozik a gyermekekben állandó 

félelemérzet, vagy szorongás keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi 

zsarolás, a gyermek kihasználása. Az érzelmi bántalmazás súlyos formája az olyan 
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élethelyzet, amelyben a gyermek szem- és fültanúja más bántalmazásának. Az érzelmi 

bántalmazás mindezen komponenseket magában foglalhatja, de egymagában is 

jelentkezhet. 

Különleges ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket. Ezekben az 

esetekben egy gyermeket egy másik gyermek, vagy gyermekek csoportja a konfliktusok 

szokásos kezelésén túl - ismételten - fizikailag, lelkileg bántalmaz, vagy szexuálisan 

molesztál. A probléma kezelésénél igen fontos, hogy az áldozat és az elkövető egyaránt 

kapjon megfelelő segítséget. Speciális terület a testvérbántalmazás, annak érzelmi 

vonatkozásai, indulati tartalma miatt. 

 

Feladataink: 

 

> Intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében, ennek során együttműködünk a gyermekjóléti szolgálattal, 

illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Ha a gyermekeket veszélyeztető 

okokat pedagógiai eszközökkel nem tudjuk megszüntetni, segítséget kérünk a 

gyermekjóléti szolgálattól. 

> A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. 

Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy közreműködjön a gyermek- 

és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

> A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor tájékoztatjuk a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és 

hol kereshető fel. 

> A kisgyermek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatosan "érzékeny". 

Nemcsak az erős fizikai ingerek okoznak az óvodás gyermeknél 

egészségkárosodást, hanem az erőszakos cselekmények (brutalitás, vérengzés, 

gyilkosság) látványa is. Mindezek megelőzésére nem elég a szülőket 

felvilágosítani, de a védekezés helyes módszereinek alkalmazására sarkallni is 



13 

 

 

szükséges. Ennek megvalósítása érdekében a szülői értekezleteken megbeszélési 

anyagként alkalmazzuk az erőszakot sugárzó tömeghírközlések, filmek kivédését 

is. 

 

2.5 BALESET-MEGELŐZÉS ÉS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében, illetve bekövetkezésekor ellátandó 

feladatok az SZMSZ -ben kerültek rögzítésre. 

Az óvoda berendezése, eszközei csak a baleset megelőzés szempontjai alapján történt 

vizsgálat után kerülnek használatba, állapotuk folyamatosan ellenőrzésre kerül, ez az 

udvari eszközök esetében szakértői felülvizsgálattal egészül ki. 

Elsősegély doboz kötelező minden óvodában. 

Fontos, hogy rájöjjenek az óvodások, hogy egy kis odafigyeléssel és óvatossággal 

rengeteg baleset és a vele járó fájdalom elkerülhető lenne. A gyerekek megismerkednek 

a vészhelyzetek, vagy balesetek során elvégzendő legfontosabb teendőkkel, illetve ezek 

közül is azzal, amit ők el is tudnak végezni. Ide tartozik a segítséghívás (felnőtt értesítése, 

vagy esetleg mentőhívás), a beteggel való kapcsolatteremtés és a könnyebb sérülések 

ellátása. A gyerekek megtanulják, hogy egy-egy hétköznapi tárgy (pl.: bicikli, mászóka, 

autó, gyógyszer) milyen veszélyforrásokat hordoz magával, illetve mire érdemes 

odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében. 

Módszere: a szerepjáték, mesélés, bábozás, könyv és képolvasás, társasjátékok, 

beszélgetés. 

Védő-óvó előírások: 

Az óvoda házirendjében vannak meghatározva azok a védő, óvó előírások, amelyeket a 

gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. A gyermekekkel- 

az óvodai nevelési év, valamint- szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt 

ismertetjük a következő védő-óvó előírásokat: 

- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, 

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 

- a tilos és az elvárható magatartásforma. 
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A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően 

ismertetjük. Az ismertetés ténye a csoportnaplóban kerül dokumentálásra. 

 

2.6 SZEMÉLYI HIGIÉNÉ 

A gyermek a családból érkezik az óvodába, magával hozza az otthoni higiénés 

szokásokat, amelyek nem feltétlenül azonosak az óvoda mindennapos szokás rendjével. 

 

2.6.1. Testápolás 

 

A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, 

rendszeres és szükség szerinti tisztálkodásukat és igényük kialakulását szolgálja. 

A gyermek higiénés állapotának megítélése, szükségesetén a testápolás pótlása az 

óvodapedagógus és a dajka részéről bensőséges ellátást igényel. A higiénés szemlélet 

átadása tehát nem jelenthet a gyermek számára megszégyenítést. 

Elegendő időt és szükséges segítséget biztosítunk a gyermekeknek a tevékenység 

ellátására. 

Alapkövetelmény, hogy a személyi higiénés felszerelés minden gyermek számára külön-

külön álljon rendelkezésre. 

Feladataink: 

> A tisztálkodási folyamat megismertetése: helyes sorrendiség és technika 

begyakorlása. 

> A legfőbb személyi higiéniás nevelési feladatunk: a kézmosás szokássá 

fejlesztése (szeretetteljes légkörben), valamint a legintimebb higiénés 

tevékenység, a WC és a WC-papír használatának megtanítása. Az óvónő és a 

dajka részt vállal ennek begyakoroltatásában. 

>  A tisztaság alapvető fontosságának, a betegségmegelőzés és fertőzések 

megelőzésének jelentőségét életkor specifikus módszerekkel tudatosítjuk a 

gyermekekben. 

> A test tisztántartásán értjük a bőr, fogak, haj, érzékszervek, körmök ápolását, 
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melyre szintén megtanítjuk a gyermekeket. 

 

>  A saját személyi felszerelés (törülköző, zsebkendő, fésű, fogmosó-felszerelés) 

használatára szoktatás. 

> A napirend keretei között elegendő időt biztosítunk a gyermekeknek a gondozási 

teendők egyéni tempó szerinti végzésére. 

> A megvalósításban fejlettség szerinti segítséget nyújtunk. 

> Fokozatosan alakítjuk ki az önállóságot 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 

> A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás 

nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek és használják a WC-t. 

> Vegyék észre bepiszkított kezüket, bőrüket és azt kellemetlennek, zavarónak, a 

tisztaságot pedig kellemes állapotnak érezzék. 

> Csak a saját felszerelésüket használják. 

> A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. 

> Zsebkendőjüket önállóan használják köhögésnél, tüsszentésnél egyaránt. 

> Segítsenek a kisebbeknek a különböző önellátásra irányuló tevékenységekben. 

2.6.2. Öltözködés 

Az öltözködés során minden gyermeknek szükség szerint segítünk. A szülőket 

igyekszünk meggyőzni, hogy gyermeküket időjárásnak megfelelően öltöztessék, legyen 

váltóruhájuk, a ruhákba rajzolják bele a gyermekük jelét. A szülőket arra ösztönözzük, 

hogy gyermeküket ne a divat szerint öltöztessék, hanem a kényelem szerint, hogy 

mozgásukban ne legyenek akadályozva, mert a megfelelő ruházatban a gyermek 

szabadon mozoghat, jól érzi magát. A gyermekeknek külön öltöző polcuk van, ovis 

zsákjuk, tornazsákjuk. Külön odafigyelünk és a gyermekeket is figyelmeztetjük, hogy 

ruhájukat mindig a helyére tegyék. 

Az öltözetnek igen fontos része a váltócipő, legyen hajlékony a talp, széles az orr-rész, 
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és megfelelő a méret. Ne akadályozza a láb mozgását, fejlődését és segítse elő a lábizmok 

tónusának kialakítását, rögzítését. A jól kiválasztott váltócipővel elkerülhető a balesetek 

túlnyomó része. 

 

Feladataink: 

 

> Az öltözködés helyes sorrendjének megismertetése és begyakoroltatása. 

> Technikai fogások megtanítása: gombolás, kötés, cipzározás, kifordítás, eleje-

háta, bal-jobb megkülönböztetése. 

> Saját felszerelésük, ruhájuk felismerésének gyakorlása, 

> A napirend keretei között elegendő időt biztosítunk a gyermekeknek az 

öltözködés egyéni tempó szerinti végzésére. 

> A megvalósításban fejlettség szerinti segítséget nyújtunk. 

> Fokozatosan alakítjuk ki az önállóságot. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 

> Teljesen önállóan öltöznek. 

> Képesek megválasztani a helyes öltözködési sorrendet. 

> Önállóak az adott hőmérsékleti viszonynak megfelelő ruházat kiválasztásában. 

> Képesek önállóan változtatni ruházatukon az időjárásnak megfelelően. 

> Ismerik saját ruhájukat és azt mindig a jelükhöz teszik. 

> Tudnak cipőt fűzni és kötni, valamint ruhájukat ki- begombolni. 

> Segítenek a kisebbeknek az öltözködésben 

 
2.6.3. Pihenés 

 

A szervezet egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen a napi pihenés. Ehhez szükséges a 

tiszta levegő, a csend, a nyugalom és kényelmes ruházat. Az óvodában kényelmes 

„alvós” ruhában alszanak a gyermekek, melyet a szülők hoznak. A szülők gondoskodnak 
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az ágynemű, „pizsama” mosásáról. 

> Fontos feladatunknak tartjuk az egészséges életvitel, az egészséges életmód iránti 

igény megalapozását, kialakítását (rendszeres életritmus, megfelelő napirend). 

> A helyes életritmus alakítása a családdal együtt, ezért javasoljuk a szülőknek, 

hogy az étkezések és a pihenés időpontját szombaton és vasárnap is célszerű 

betartani. 

> A pihenéshez nyugodt, meghitt légkör biztosítása a csoportok hagyományainak 

megfelelően: éneklés, zenehallgatás, mesélés elalvás előtt. 

> Figyelünk az egyéni szokásokra is, engedjük az „otthoni kedvencek” -kel való 

alvást. 

> A kényelmes alvás érdekében rászoktatjuk őket a kényelmes „alvós” ruha 

használatára. 

> Szoktatjuk a gyermekeket az egymás iránti toleranciára, pihenő idő alatt 

csendben vannak, nem zavarják a társaikat. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

> Tevékenységüket önállóan is képesek az óvodai napirend szerint végezni. 

> Ismerik és betartják a szabályokat. 

> Nyugodtan, csendben pihennek. 

2.7 KÖRNYEZETI HIGIÉNÉ 

A világszinten egységesülő, globalizált világ a természet megvédését, a hulladék 

kezelését, az energiával való takarékosságot is beemeli az óvodai nevelés 

kompetenciájába. 

 

Óvónők és dajkák közösen: 

> A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása. 
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> A környezet fenntarthatóságának érdekében a gyermekeket az energiával való 

gazdálkodásra és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára nevelni. 

> Az óvoda tisztaságának megóvása. 

> Az óvoda épületének és környezetének szépítése, virágosítása. 

> A foglalkoztató termek szellőztetése. 

> A helyes fűtés és világítás biztosítása. 

> Takarékoskodás az energiákkal: víz, gáz, áram, papír. 

Dajkák: 

> Az udvar tisztántartása, gondozása. 

> A helyiségek, mellékhelyiségek takarítása. 

> A foglalkozási eszközök higiéniája, rendben tartása. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

> A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani, ismerik a rendetlenség 

megszüntetésének módját. 

> Megfelelően használják az óvoda épületének helyiségeit, valamint a környezet 

tisztántartására szolgáló eszközöket (lábtörlő, takarító eszközök). 

> Takarékoskodnak a vízzel. 

> A gyermekek részt vesznek elemi természetvédelmi tevékenységekben (téli 

madárvédelem, élőlények, növények óvása). 

 

3. KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS 

ELEMZÉSE 

3.1 KAPCSOLAT A SZÜLŐKKEL 

3.1.1 A család és az óvoda nevelési elveinek összehangolása 

A gyermek az egészséges életmódra vonatkozó ismereteit és magatartásmintáját a 

családból hozza magával az óvodába. A szülők egészségkulturáltsága, valamint az 

óvodai egészségvédelemmel való kapcsolatuk jelentős tényező az egészségpedagógiai 

óvodai program megvalósításában. A szokásalakítás alapja a példamutatás, a 
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tevékenységek gyakori végzése, ismétlése. Az óvodai szokásokról a szülőket is 

tájékoztatjuk, hiszen azok megszilárdulásának feltétele az egységes szemlélet. A 

szokások kialakításához mindig kapcsoljuk a helyes viselkedési szabályokat. a szülőket 

többféle formában is tájékoztatjuk programunkról: írásos összefoglaló, szülői értekezlet, 

fogadó óra. 

3.1.2 Szülői értekezletek, egészségügyi előadások 

Évente kétszer csoport-szülői értekezleteket tartunk, amelyek megbeszélési anyagában a 

kisgyermek nevelése, egészséggondozása, egészséges életmódra szoktatása is szerepel. 

3.2 EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI 

SZAKSZOLGÁLATTAL (ORVOSSAL, VÉDŐNŐVEL) 

 

Az egészségügyi partnerek feladatai 

 

Az óvoda egészségfejlesztő pedagógiai tevékenysége beágyazódik a gyermek-

egészségügyi szakhálózat szervezeti tevékenységébe. Az iskolai (óvodai) egészségügyi 

ellátás feladatait és feltételeit a (26/ 1997. NM sz.) rendelet írja elő. Az óvodai gyermek-

egészségügyi szolgálat és az óvodapedagógus együttműködése rendeletileg kiterjed a 

gyermek-egészségügyi ellenőrző vizsgálatokra, az óvodai egészségnevelésre, a 

pedagógusokra, szülőkre és gyermekekre vonatkozó egészségmegelőző és - fejlesztő 

(orvosi, védőnői) tevékenységre. A csoportos szűrővizsgálatok megszervezése 

megköveteli az óvodapedagógustól és a védőnőtől az orvosi kezelésektől való félelem 

leszerelését. Minden egészségügyi vizsgálat együttes védőnői és óvodapedagógusi 

előkészítést, megbeszélést igényel. Minden évben megszervezzük a gyermekek fogászati 

szűrővizsgálatát. 

Az együttműködésnek több módszere beépül az óvodai nevelés mindennapi 

programjába, így a védőnői látogatások alkalmával a szomatikus fejlődés ellenőrzése, az 

egészségfejlesztő alapképességek regisztrálása, a közegészségügyi helyzet ellenőrzése. 

Az óvoda és a védőnő kapcsolatát erősíti a gyermekek „előéletének” jobb megismerése: 

a fejlődési lapok, anamnézis-feljegyzések áttanulmányozása, az egészségre, 

szociokulturális helyzetére vonatkozó adatok cseréje. 
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4 ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS RENDSZERE 

Az intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek 

biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési-oktatási 

intézményben megvalósuló átfogó prevenciós programokba. 

A törvény szerint: „A nevelési-oktatási intézményekben megvalósuló teljes körű 

egészségfejlesztés minőségbiztosítási keretrendszerét az egészségfejlesztésért felelős 

országos intézet dolgozza ki." 

Egészségfejlesztési programunk megvalósulásának értékelésénél ennek a 

keretrendszernek a kritériumait tartjuk mérvadónak. 

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat koordinált, nyomon követhető és 

mérhető, értékelhető módon a helyi pedagógiai program részét képező 

egészségfejlesztési program keretében készítettük el. 

Az óvodai munka gyakorlati ellenőrzését a részletes ellenőrzési terv tartalmazza. Az 

Egészségfejlesztési Programban megfogalmazott feladatok elvégzését és az elért 

eredmények dokumentálását az óvodapedagógusok végzik. 

A gyermekek fejlődésének dokumentálása az óvodába lépéstől az óvoda elhagyásáig tart. 

Az ellenőrzési folyamat a gyermekek egyéni képességeinek, fejlettségi szintjének 

vizsgálatára irányul, melyben megtalálhatók az egészséges életmódhoz kapcsolódó testi, 

lelki és pszichés készségek és képességek is. 

Óvodánkban a gyermek fejlődését az óvodai személyiségfejlődési naplóban vezetik 

óvodapedagógusaink. A gyermekekről félévente (félévkor és évvégén) az 

óvodapedagógusok szöveges értékelést készítenek, melyben a gyermek legfőbb fejlődési 

jellemzőit jegyzik le, amely tartalmazza az egészségfejlesztéshez kapcsolódó értékelést 

is. 

Az egészség védelme az egyén (saját) és a társadalom (közös) érdeke, abban a családnak, 

az egészségügyi szakszolgálatnak, a köznevelési rendszernek és más társadalmi 

szervezetnek alkotmányos feladata van. 

 

Cserkeszőlő, 2022.         ………………………………. 

         Intézményvezető 
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Záró rendelkezések 

Legitimációs záradék 

 

 

 

Az Egészségfejlesztési Programot véleményezte az intézmény Szülői Munkaközössége. 
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Az Egészségfejlesztési Programot az intézmény nevelőtestülete megtárgyalta és elfogadta. Ezt 

a tényt az értekezletről szóló jegyzőkönyv, melyet ketten hitelesítettek, tanúsítja.   

 

 

     ……………………………………….. 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

……………………………………..    

 ……………………………….. 

jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

Jóváhagyta: 

 

…………………………………..    

 …………………………………….. 

dátum          intézményvezető 

 

 

A hatályba lépés napja az Egészségfejlesztési Program jóváhagyásának napja. 

 

 



INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI  

PROGRAM 

2022-2025 

 

PS ÁMK Cserkeszőlő 

Napköziotthonos Óvoda 

5465 Cserkeszőlő Szinyei u.1. 

 

 

Intézmény OM - azonosítója: 

 

 

201884 

 

 

Készítette: 

 

Tóth Krisztina 

Intézményvezető 

  
Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 

 

………………………. nevelőtestületi határozatszámon elfogadta: 

 

…………….……………………………………… 

nevelőtestület nevében  

 

 

……………………… óvodavezetői határozatszámon jóváhagyta: 

 

 

……………………………………………………. 

intézményvezető 
 

Ph. 

        

Hatályos: 2022………………… 

A dokumentum jellege: Nyilvános 

Megtalálható: ovoda@cserkeszolo.hu 

                        intézményvezetői iroda 

Verziószám: 

1/1 eredeti példány 

Iktatószám: 



2 

 

1. Intézmény alapadatai 

Az intézmény neve: PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda  

Székhelye: 5465 Cserkeszőlő Szinyei u.1. 

Intézményegységek neve és telephelyei: 

PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda (5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1.) 

PS ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde (5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál út 3.) 

PS ÁMK Cserkeszőlő Közétkeztetési Konyha (5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál út 1./a)  

PS ÁMK Cserkeszőlő Könyvtár és Közművelődés (5465 Cserkeszőlő Ady Endre út 1 /a) 

Oktatási azonosítója: 201884 

Alapító és a fenntartó neve: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat  

Címe: 5465 Cserkeszőlő Köztársaság tér 1. 

Irányító és felügyeleti szerv neve: Cserkeszőlő község Képviselő-testülete 

Címe: 5465 Cserkeszőlő Szinyei u.1. 

 

2. Jogszabályi háttér 

Jogszabályok: 

 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. §és a 86-87. §) 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról (145-156. §) 

 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézmények-

ben történő végrehajtásáról (I.II. fejezet) 

Útmutatók: 

 Országos Tanfelügyelet – kézikönyv óvodák számára 

 Önértékelési kézikönyv óvodák számára 

 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

 

3. Az Intézményi Önértékelési Program hatálya, érvényessége, felülvizsgálata 

Hatálya: Az Intézményi Önértékelési Program hatálya kiterjed az óvoda teljes nevelőtestületé-

nek pedagógusi körére. A programban foglaltak betartása mindenki számára kötelező. 

Érvényessége: A jóváhagyástól számított következő munkanaptól 2025. augusztus 31-ig érvé-

nyes. 

Felülvizsgálata: Az Intézményi Önértékelési Programot jogszabály módosítás esetén felülvizs-

gálni és más indokolt esetben módosítani szükséges.  
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Módosítási javaslattal a nevelőtestület bármely tagja élhet. Módosítási javaslat beadási határ-

ideje minden év június 30, melyről a nevelőtestület a nevelési évnyitó értekezletén szavaz. A 

módosítás elfogadásához a nevelőtestület 2/3-ának igen szavazata szükséges.  

4. Az önértékelés célja 

Az Intézményi önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó 

intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, vala-

mint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemel-

kedő és a fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket tervezzen, a fejlesztési feladatait 

Intézkedési Tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, 

hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredmé-

nyességét. (Önértékelési Kézikönyv 7. old.) 

 

5. Önértékelés folyamata 

Előkészítés:  

 Önértékelési Munkacsoport létrehozása 

 Tájékoztatás 

 Intézményi elvárásrendszer meghatározása 

Tervezés:  

 Önértékelési Program – 5 éves 

 Önértékelési terv – évente 

Megvalósítás: 

 Pedagógus önértékelése 

 Vezető önértékelése 

 Intézmény önértékelése 

 

6. Előkészítés 

Önértékelési csoport 

Tagjai: 3 fő. Az önértékelési csoport vezetője, koordinátora az óvodavezető-helyettes. 

A tagokat az adott nevelési évre az intézményvezető jelöli ki. 

 

Feladata: Az önértékelési folyamat szervezése, irányítása: 

 az önértékelési folyamat során bevonandó további pedagógusok felkészítése 

 partnerek tájékoztatása 
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 önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésének segítése 

 Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató felületen és a valóságban is 

nyomon követni a folyamatokat, gondoskodni az önértékelés minőségbiztosításáról 

 adatgyűjtés (foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés, interjúk felvétele, szükség 

esetén a kérdőíves felméréshez kapcsolódó adatrögzítés) 

 

Jogosítványok: Az ellenőrzésben részt vevő pedagógusok, az intézményvezető által kijelölt, a 

feladat ellátásához szükséges hatás- és felelősségi körrel rendelkeznek, ami az éves önértékelési 

tervben kerül rögzítésre. 

Az önértékelés során keletkezett anyagok bizalmas jellegűek, az önértékelésekben részt vevő 

kollégákat titoktartás kötelezi. A keletkezett anyagok az adatkezelési szabályzatnak megfelelően 

kezelendők.   

 

Bevont csoporttagok: Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz. A bevont csoporttagokat 

egy-egy pedagógus értékeléséhez a pedagógus véleményének kikérése után a csoport javaslatára 

az intézményvezető kéri fel. Feladatuk főként az adatgyűjtésben való segítség.  

Megbízásuk időtartamát, feladatukat, az önértékelő pedagógus nevét az éves önértékelési terv 

tartalmazza. 

 

Tájékoztatás 

Feladat Felelős Határidő 

A nevelőtestület tájékoztatása a terve-

zett önértékelések folyamatáról, a 

szükséges erőforrásokról és az elvárt 

eredményekről. 

Óvodavezető Nevelési évnyitó értekez-

leten 

Az önértékelésben érintett pedagógus 

számára tájékoztatást kell adni az üte-

mezésről, az értékelésben részt vevő 

személyekről, azok feladatairól, vala-

mint az értékelés módszertanáról, esz-

közeiről. 

Belső Önértékelési 

Csoport  

önértékelés megkezdése 

előtt 

Kollégák tájékoztatása Belső Önértékelési 

Csoport 

Az értékelésbe bevontak-

kal a kérdőív és az interjú 

előtt 

Szülők tájékoztatása Belső Önértékelési 

Csoport  

A rendszer bevezetésével 

egy időben, valamint az 

értékelésbe bevontakkal 

(kérdőív, interjú) az érté-

kelés előtt 
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Fenntartó tájékoztatása Óvodavezető 

 

A rendszer bevezetésével 

egy időben, az interjúké-

szítés előtt, valamint in-

tézményi önértékelés 

eredményéről 

 

Intézményi elvárásrendszer meghatározása 

Az egész nevelőtestület részt vesz benne. Területenként az önértékelési szempontok felosztásra 

kerülnek a pedagógusok között. Az intézményi dokumentumok és az önértékelési rendszer alap-

ján kidolgozzák az elvárásrendszer elemeinek intézményi értelmezését. Azonosítják a dokumen-

tumokban a már meglévő elvárásokat, szükség esetén javaslatot tesznek a dokumentumok átfo-

galmazására, új belső elvárás beillesztésére. Mindezeket a nevelőtestület nevelőtestületi értekez-

let keretében megvitatja, összeállítja a végleges elvárás rendszert, majd elfogadja azt. Ezt köve-

tően az intézményvezető feltölti az OH által működtetett informatikai rendszerbe. 

 

7. Tervezés 

Az öt éves Intézményi Önértékelési Programot az intézményvezető dolgozza ki az önértékelési 

csoport segítségével. 

Az éves önértékelési tervek kidolgozása az Önértékelési Csoport feladata, melyet minden év 

augusztus 15-ig elkészít, a nevelőtestület minden év augusztus 30-ig elfogadja. 

Az éves önértékelési terv tartalmazza: 

 az adott nevelési évben önértékelésre kerülő pedagógusok nevét, önértékeléssel kap-

csolatos feladatukat, határidőket,  

 az adott pedagógusok önértékelésében részt vevő kollégák nevét, feladatát, önértékelés 

módszereit, eszközeit, határidőket. 

 az intézményi önértékelésnél évenként kötelezően vizsgálandó elvárások értékelésének 

ütemezése 

 

8. Megvalósítás 

Önértékelés szintjei: 

 Pedagógus 

 Vezető (intézményvezető) 

 Intézmény 
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A szintekhez tartozó önértékelés területei: 

 

 Pedagógus Vezető Intézmény 

1. 
Pedagógiai, módszertani fel-

készültség 

A tanulási és tanítási 

stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

Pedagógiai folyamatok 

2. 

Pedagógiai folyamatok, tevé-

kenységek tervezése és a 

megvalósításukhoz szükséges 

önreflexiók 

A változások stratégiai 

vezetése és operatív irá-

nyítása 

Személyiség- és közösség-

fejlesztés 

3. A tanulás támogatása 

Önmaga stratégiai veze-

tése és operatív irányí-

tása 

Eredmények 

4. 

A gyermek személyiségének 

fejlesztése, az egyéni bánás-

mód érvényesülése, hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igé-

nyű vagy beilleszkedési, ta-

nulási, magatartási nehézség-

gel küzdő gyermekek többi 

gyermekkel együtt történő si-

keres neveléséhez, oktatásá-

hoz szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség 

Mások stratégiai veze-

tése és operatív irányí-

tása 

Belső kapcsolatok, együtt-

működés, kommunikáció 

5. 

A csoportok, közösségek ala-

kulásának segítése, fejlesz-

tése, esélyteremtés, nyitottság 

a különböző társadalmi-kultu-

rális sokféleségre, integrációs 

tevékenység, csoportos tevé-

kenység 

Az intézmény stratégiai 

vezetése és operatív irá-

nyítása 

Az intézmény külső kap-

csolatai 

6. 

Pedagógiai folyamatok és a 

gyermek személyiségfejlődé-

sének folyamatos értékelése 

elemzése 

 
A pedagógiai munka fel-

tételei 

7. 

Kommunikáció és szakmai 

együttműködés, probléma-

megoldás 

 

Az óvodai nevelés orszá-

gos alapprogramban meg-

fogalmazott elvárásoknak 

és a pedagógiai program-

ban megfogalmazott intéz-

ményi céloknak való meg-

felelés 

8. 

Elkötelezettség és szakmai fe-

lelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 
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A szintekhez tartozó önértékelés módszerei: 

 

Módszerek Pedagógus Vezető Intézmény 

Dokumen-

tumelemzés 

- Az előző pedagógus-

ellenőrzés (tanfelügye-

let) és az intézményi 

önértékelés adott peda-

gógusra vonatkozó érté-

kelő lapjai  

- Nevelési tervek, heti 

tervek, negyedéves 

anyagtervek  

- A látogatott tevékeny-

ségek terve  

-  Csoportnapló  

- Gyermeki munkák  

- Gyermek fejlődését 

nyomon követő doku-

mentáció  

- Az előző vezetői el-

lenőrzés (tanfelügye-

let, szaktanácsadó) és 

az intézményi önérté-

kelés adott vezetőre 

vonatkozó értékelő-

lapjai  

- Vezetői pályázat 

(program)  

- Pedagógiai program  

- Egymást követő két 

nevelési év munka-

terve és az éves beszá-

molók   

- SZMSZ 

- Pedagógiai Program  

- SZMSZ  

- Egymást követő két 

tanév munkaterve és 

az éves beszámolók (a 

Mk. munkatervekkel 

és beszámolókkal 

együtt)  

- Továbbképzési prog-

ram (beiskolázási 

terv)  

- Házirend  

- Mérési eredmények 

öt vére visszamenőleg  

- Pedagógus önértéke-

lés eredményeinek 

összegzése  

- Az előző intézmény-

ellenőrzés (tanfel-

ügyelet) és az intéz-

ményi önértékelés ér-

tékelő lapjai, valamint 

a kapcsolódó intézke-

dési tervek  

Megfigyelés 

Tevékenységlátogatás 

(2 óra) 

 A pedagógiai munka 

infrastruktúrájának 

megismerése 

Interjú 

- Pedagógussal 

- Intézményvezetővel/ 

intézményvezető-he-

lyettessel 

 

- Vezetővel 

- Fenntartóval 

- Vezetőtársakkal 

- Vezetővel 

- Szülők képviselőivel 

(SZMK tagok) (cso-

portos interjú) 

- Pedagógusok (cso-

portos interjú) 

Kérdőív 

- Önértékelő (1.) 

- Szülői (2.) 

- Munkatársi (3.) 

- Vezetői önértékelő 

(4.) 

- Nevelőtestületi (5.) 

- Szülői (6.) 

Elégedettség mérés 

(vezető és intézményi 

önértékeléskor hasz-

nált szülői és pedagó-

gusi kérdőívek) (5., 

6.) 

 

A kérdőíveknél a zárójelben lévő számok az Önértékelési kézikönyv mellékleteinek számát 

jelölik.  
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A kérdőíveket kitöltők kiválasztásánál fontos szempont a közvetlen kapcsolat. A szülők eseté-

ben az önértékelő pedagógus csoportjába járó gyermekek szüleivel, munkatársak esetében a 

közvetlen munkakapcsolatban levő pedagógusokkal kell kitöltetni a kérdőívet.  

Tevékenységlátogatási jogosultságok: 

 

Látogatott Látogató 

Pedagógus Intézményvezető, vagy 

Intézményvezető-helyettes 

Intézményvezető Intézményvezető-helyettes 

Intézményvezető-helyettes Intézményvezető 

Munkaközösség vezető Intézményvezető, vagy 

Intézményvezető-helyettes 

 

A látogatáson és az azt követő megbeszélésen az önértékelő pedagóguson és az önértékelési terv-

ben a tevékenységlátogatásra kijelölt kollégán kívül egy, a pedagógus által felkért további kol-

léga is részt vehet.  

 

9. Önértékelés ütemezése 

Pedagógus önértékelése – 5 évente 

Célja: A pedagógusok nevelő oktató munkájának fejlesztése, a kiemelkedő és fejleszthető terü-

letek meghatározásával. 

Önértékelésre jelentkezésnél előnyt élvez az a pedagógus, aki bekerült a következő nevelési év 

tanfelügyeleti ellenőrzési tervébe.  

Értékelési feladatok felosztása: 

Feladat Felelős 

Tervezés Önértékelési csoport 

Tájékoztatás, felkészítés Önértékelési csoport 

Tevékenységlátogatás Intézményvezető / Intézményvezető-helyettes 

Dokumentum elemzés 1 fő Önértékelési csoporttag 

Interjúk előkészítése, lefolytatása 1 fő Önértékelési csoporttag 

Kérdőíves felmérések előkészítése, lebonyolí-

tása 

1 fő Önértékelési csoporttag, vagy 1fő bevont 

csoporttag (javaslat: önértékelő közvetlen 

munkatársa) 

Értékelés Önértékelő pedagógus 

Informatikai feltöltés Intézményvezető, Önértékelési csoport 

 

Az értékelésben részt vevőknek minimum 5 év, óvodában végzett szakmai gyakorlattal kell, 

rendelkezzenek. 
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Határidők: 

Feladat Felelős Határidő 

Önértékelésben résztvevők 

névsorának ismertetése 

Óvodavezető Augusztus 30. 

Önértékelésbe bevont peda-

gógusok ismertetése 

Óvodavezető Augusztus 30. 

Adatgyűjtők összegző érté-

kelés elkészítése saját terüle-

tükön 

Kérdőívezéssel, interjúkkal, 

dokumentumelemzéssel, te-

vékenységlátogatással meg-

bízott kollégák 

A feladat végrehajtását kö-

vető 2. napig 

Saját önértékelés (kiemel-

kedő és fejleszthető területek 

meghatározása) és 5 évre 

szóló fejlesztési terv elkészí-

tése, informatikai rendszerbe 

való feltöltése 

Értékelt pedagógus Önértékelést követő 30. na-

pig 

Összegző értékelés elkészí-

tése 

Önértékelési csoport június 15.  

 

Pedagógus önértékelésének folyamata: 

 Elkészülnek a saját intézményi elvárások. 

 Elkészül az éves önértékelési terv nevekkel, feladatokkal, felelősökkel, határidőkkel 

 Az értékelésre kerülő pedagógus kitölti saját magáról az önértékelő kérdőívet 

 Meghatározzák az önértékelésbe bevonandó további partnerek körét (szülők, kollégák)  

 Az azonos telephelyen dolgozó munkatársai kitöltik az adott pedagógusra vonatkozó 

értékelő kérdőívet  

 Az önértékelési csoport véletlenszerűen (sorsolással) kiválasztja a reprezentatív mintát 

a szülők köréből (30% - csoportszinten) 

 A szülők megkapják és kitöltik az adott pedagógusra vonatkozó értékelő kérdőíveket 

 Dokumentumok áttekintése; (korábbi teljesítményértékelő rendszerek pedagógusról ké-

szült dokumentumainak áttekintése) 

 Az önértékelési csoport egyeztet az értékelt kollégával, hogy mikor, milyen tevékeny-

ségeit fogja megnézni 

 Tevékenységlátogatás, ajánlott megfigyelési szempontok figyelembevételével 

 Kérdések, tapasztalatok összegyűjtése az interjúra 

 Interjú a pedagógussal 

 Interjú az értékelt pedagógus vezetőjével (intézményvezető vagy vezetőhelyettes) 

 A pedagógus értékelésének elkészítése a pedagógus által (erősségek, fejleszthető terü-

letek a pedagógus kompetenciák indikátorai alapján) 

 Visszajelzés a kollégának, célkitűzések az öt évre szóló önfejlesztési terv készítéséhez 
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Vezető önértékelése – 2. és 4. évben 

Célja: Az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető 

munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető 

saját céljaihoz képest elért eredményei alapján. 

Értékelési feladatok felosztása: 

Feladat Felelős 

Tervezés Önértékelési csoport 

Tájékoztatás, felkészítés Önértékelési csoport 

Dokumentum elemzés 1 fő Önértékelési csoporttag, 

Intézményvezető 

Interjúk előkészítése, lefolytatása 2 fő Önértékelési csoporttag 

Kérdőíves felmérések előkészítése, lebonyolí-

tása 

1 fő Önértékelési csoporttag 

Értékelés Intézményvezető 

Informatikai feltöltés Intézményvezető, Önértékelési csoport 

 

Az értékelésben részt vevőknek minimum 5 év, óvodában végzett szakmai gyakorlattal kell, 

rendelkezzenek. 

A vezetőtársakkal lefolytatott interjún az intézményvezető nem vesz részt. 

Határidők: 

Feladat Felelős Határidő 

Adatgyűjtők összegző érté-

kelés elkészítése saját terüle-

tükön 

Kérdőívezéssel, interjúkkal, 

dokumentumelemzéssel, 

megbízott kollégák 

A feladat végrehajtását kö-

vető 2. napig 

Saját önértékelés (kiemel-

kedő és fejleszthető területek 

meghatározása) és 5 évre 

szóló önfejlesztési terv elké-

szítése, informatikai rend-

szerbe való feltöltése 

Intézményvezető Önértékelést követő 30. na-

pig 

Összegző értékelés elkészí-

tése 

Önértékelési csoport június 15.  

Az elkészült önértékelést, 

önfejlesztési tervet és az ösz-

szegző értékelést megküldi a 

fenntartónak 

Intézményvezető Nevelési évnyitó értekezletig 

 

Vezető önértékelésének folyamata: 

 A vezető esetében ellenőrzött dokumentumok összehangolása a központi elvárásokkal 

 A vezető ellenőrzése és értékelése helyi gyakorlatának összevetése a tanfelügyelet ke-

retében leírtakkal a dokumentumok összehangolása alapján 
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 A vezetővel kapcsolatban megfogalmazott helyi elvárások meghatározása 

 A vezető ellenőrzésére ütemterv készítése, határidők, felelősök meghatározása. 

 A központi, illetve intézményi elvárások alapján az értékelés elvégzése, a megadott esz-

közrendszerrel.  

 A vezető kitölti az önértékelési kérdőívet 

 A pedagógusok kitöltik az elégedettségi kérdőívet (100%) 

 A véletlenszerűen (sorsolással) kiválasztott szülők kitöltik az elégedettségi kérdőívet 

(10% - óvodaszinten) 

 Az értékelők áttekintik a dokumentumokat, elsősorban a vezetői pályázatra, beszámo-

lóra fókuszálva 

 Interjú készül az intézményvezető helyettessel (a vezető jelenléte nélkül), az önértéke-

lési csoport kettő tagjának részvételével 

 Vezetői interjú, az önértékelési csoport két tagjának részvételével 

 Az önértékelési csoport együtt megbeszéli és kitölti a vezetői önértékelő lapot 

 Visszajelzés a vezetőnek, egyeztetés a fejlesztési területek kiválasztásáról és a fejlesz-

tési célokról 

 Visszajelzés a vezetőnek, célkitűzések az önfejlesztési terv készítéséhez 

 Erősségek és fejleszthető területek meghatározása a vezető által, amelyeket a vezető, 

vezetői ciklusa következő éveiben fejleszt. 

 Az erősségek és a fejleszthető területek az Oktatási Hivatal által működetett értékelő 

felületen történő rögzítése.  

 Az önértékelés eredményeinek összevetése a külső – tanfelügyeleti – értékelés eredmé-

nyeivel. 

 A megvalósítandó fejlesztések kijelölése. 

 

Intézményi átfogó önértékelés – 5 évente 

Célja: A fejlődés, az előrehaladás mérése a központi és saját intézményi célokhoz és elvárások-

hoz mérten. 

Az intézményi átfogó önértékelésben az összes Önértékelő csoporttag részt vesz. 

Értékelési feladatok felosztása: 

Feladat Felelős 

Tervezés Önértékelési csoport 

Tájékoztatás, felkészítés Önértékelési csoport 

Dokumentum elemzés Önértékelési csoporttagok, bevont csoportta-

gok 

Interjúk előkészítése, lefolytatása Önértékelési csoporttagok, bevont csoportta-

gok 

Kérdőíves felmérések előkészítése, lebonyolí-

tása 

Önértékelési csoporttagok, bevont csoportta-

gok 

Értékelés Intézményvezető 

Informatikai feltöltés Intézményvezető, Önértékelési csoport 
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Határidők: 

Feladat Felelős Határidő 

Éves intézményi önértékelési 

terv elkészítése 

Önértékelési csoport Augusztus 15. 

Ötéves önértékelési program 

elkészítése 

Intézményvezető Az 5. évet követő nevelési év 

nyitóértekezlete 

Összegző értékelés elkészí-

tése 

Intézményvezető Június 15. 

5 évre szóló intézkedési terv Intézményvezető Az intézményi önellenőrzést 

követő 45. napig 

5 évre szóló intézkedési terv 

jóváhagyása 

Nevelőtestület Az intézményi önellenőrzést 

követő 75. napig 

Intézkedési terv feltöltése az 

informatikai rendszerbe 

Intézményvezető Jóváhagyást követően 

 

Intézményi önértékelés folyamata: 

 

 Az intézményi önértékelés helyi gyakorlatának összevetése a tanfelügyelet keretében 

leírtakkal (szintek, területek, szempontok, eljárások, módszerek, eszközök elemzése, a 

szükséges módosítások elvégzése) 

 Az intézmény, nevelő oktató munkájára vonatkozó saját elvárás rendszerének és a köz-

ponti elvárás szempontjainak és elvárásainak összevetése 

 Intézményi önértékelési ütemterv készítése, határidők, felelősök meghatározása, válasz-

tása (vezető, önértékelési csoport) 

 Az értékelést végzők körének kiválasztása, feladataik meghatározása (vezető, önértéke-

lési csoport, felelősök) 

 Saját intézményi elvárásrend, központi elvárások összekapcsolása. (nevelőtestület) 

 Dokumentumelemzés: 

Pedagógiai program, SZMSZ, Munkaterv, Továbbképzési program, Beiskolá-

zási terv, mérési eredmények, pedagógus önértékelés eredményei, vezetői önér-

tékelés eredményei 

 Kérdőívek: 

 A kérdőívek előkészítése (felületen!)  

 A válaszadók körének meghatározása, kiválasztása (Pedagógus 100%, szülő 10%) 

 A kérdőívek feldolgozása. (vezető, önértékelési csoport, illetve az általuk kiválasz-

tott pedagógusok) 

 Interjúk megszervezése, lebonyolítása (pedagógusok képviselőivel, szülők képviselői-

vel – 2fő/ csoport – SZMK tagok) 

 Adatok összegyűjtése  

 Az értékelési csoport elkészíti az önértékelési jelentést, ezen belül a pedagógus önérté-

kelés eredményének összegzését, a vezetői önértékelések összegzését 

 Meghatározzák a kiemelkedő, illetve fejleszthető területeket 

 Az önértékelés eredményét bemutatják a nevelőtestületnek, a kollégáknak 

 Az eredményt feltöltik az informatikai felületre 
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10. Összegző értékelések 

A pedagógusok, a vezető, valamint az intézmény összegző értékelését az önértékelési csoport 

segítségével a pedagógus, a vezető maga végzi. A meghatározott területek és elvárások értéke-

lése mellett megfogalmazza az adott szint erősségeit és fejleszthető területeit. 

 

11. Az önértékelés követése, fejlesztések megvalósítása: 

 A meghatározott fejlesztendő területekre fejlesztési célok meghatározása 

 A fejlesztések megtervezése – fejlesztési tervek 

 A fejlesztések megvalósítása 

 A fejlesztés eredményeinek értékelése – visszamérés: 

 a következő önértékeléssel vagy  

 a tanfelügyeleti értékeléssel 

 

12. Az intézményi önértékelés kimenete 

 A fejleszthető és a kiemelkedő területek meghatározása.  

 A minősítésben megjelenő kompetenciánkénti pontszám. 

 A pedagógus, a vezető és az intézmény fejlesztési terve. 

 Visszajelzés a pedagógustól, vezetőtől az értékelési folyamatról, amit az eljárásrend to-

vábbfejlesztésében figyelembe lehet venni. 

 

13. Dokumentumok tárolása 

Pedagógusoknál: 

a. Intézményvezetői irodában 

b. Az OH által biztosított informatikai felületen 

 

Vezető esetében: 

c. Intézményvezetői irodában 

d. Az OH által biztosított informatikai felületen 

 

Intézménynél: 

e. Iktatóban 

f. Intézményvezetői irodában 

g. Az OH által biztosított informatikai felületen 
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Cserkeszőlő, 2022……………. 

     …………………….. 

    Tóth Krisztina 

                                                                                            Intézményvezető 
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ÓVODAI CSOPORTOK ZÁRT FACEBOOK 

OLDALAINAK MŰKÖDTETÉSÉRE 

VONATKOZÓ ELVEINK 

 

 

 

 

 

 

KÉSZÍTETTE: TÓTH KRISZTINA 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 

 



Pedagógia munkánk egyik fontos aspektusa a partnerekkel történő jó kapcsolat kialakítása. 

Legfontosabb partnereink a gyermekek és a szülők. A gyermek nevelése a szülő joga és 

kötelessége, mi, pedagógusok ezt kiegészítjük, ezért elengedhetetlen az együttműködés. Ennek 

nélkülözhetetlen tényezője a folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció és a rendszeres 

tájékoztatás. Az információk közlésére több csatornát is használunk: faliújság, beszélgetés, 

telefonos megkeresés, e-mail, és a csoportok zárt Facebook oldalai, melyek működtetése 

minden esetben feltételhez kötöttek. 

Óvodánk fontosnak tartja a gyermeki jogok védelmét, szeretnénk maximálisan eleget tenni az 

ezzel kapcsolatosan megfogalmazott elvárásoknak. 

Azt nem szabad azonban szem elől téveszteni, hogy a közösségi oldalak az emberi 

kapcsolatokra gyakorolt pozitív hatásai mellett számos veszélyt is rejtenek az egyének 

személyiségi jogainak megsértése tekintetében. Előfordul, hogy a regisztrált felhasználók 

szabadabban, meggondolatlanabbul fogalmaznak, így az emberi méltóságot, a becsületet és a 

jó hírnevet sérthetik meg a Facebookon. 

Ahhoz azonban, hogy ne történjen jogsértés, be kell tartani az alábbi kikötéseket: 

A zárt Facebook oldalak működésének feltételei: 

- A csoportok csak zárt csoportként működhetnek, a gyermekek személyiségi jogainak 

védelmében. Kizárólag a tagok láthatják a csoporttagok listáját és bejegyzéseiket. 

Nagyon fontos, hogy az oldalon közzétett fotókat idegenek és illetéktelenek ne 

láthassák, ne tölthessék le, és ne használhassák fel!  

- A Facebook csoportokban mindig az aktuálisan az óvodai csoportba járó gyermekek 

szülei lehetnek tagok. A tagság kizárólag meghívás útján lehetséges, új tagokat az admin 

hívja meg. Az elballagott gyermekek szülei az új nevelési év kezdetekor törlésre 

kerülnek a csoportból. 

- Az oldalon elsősorban az óvodapedagógusok osztják meg az éppen aktuális 

tudnivalókat, pedagógiai tartalmú cikkeket, programötleteket, kreatív ötleteket. 

A csoportokban történő rendkívüli eseményekről, egyes tevékenységekről, ünnepekről, 

programokról fotók is kerülhetnek feltöltésre. Csak óvodapedagógusok működtethetik, 

ők lehetnek adminok  

- Az aktuális tudnivalókon, információkon kívül a szülők is rakhatnak fel fotókat, 

gyermekneveléssel, óvodai élettel kapcsolatos cikkeket, kreatív ötleteket. 

- A véleménynyilvánítás joga csak felelősséggel gyakorolható, így tilos a becsületsértésre 

alkalmas, indokolatlanul bántó, esetleg lealázó véleménynyilvánítás!  

- Problémás dolgok, egyéni sérelmek megvitatásának nincs helye ezeken az oldalakon! 

- A jó hírnév megsértése, valótlan tény állítása, valós tény hamis színben feltüntetése nem 

megengedett! 

- A bejegyzések faji, vallási vagy politikai ellentéteket nem szíthatnak! 

- A közzétett tartalmak nem lehetnek sértőek, becsmérlőek vagy megalázóak! 

- Szexuális, erőszakos, trágár tartalmú bejegyzés tilos! 

- A rosszul megválasztott szavak, üzenetek szintén sérthetik az emberi méltóságot, a 

jogsértő magatartás pedig törvény szerinti következményekkel járhat! 



 

Az óvodai alkalmazottakat fokozott büntetőjogi védelem illeti meg! 

 

Az óvodai alkalmazottak-mint közfeladatot ellátó személyek 

Az állam a nevelő munkában résztvevő óvodai alkalmazottakat-munkavégzésükre való 

tekintettel-fokozott büntetőjogi védelemben részesíti. 

Az óvodapedagógus, valamint a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazott (pl.: 

dajka) az óvodai nevelőmunka, valamint a pedagógiai szakszolgálat ellátása során a 

gyermekekkel összefüggő tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem 

szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fokozott védelem megilleti a jogosultat az 

intézményben tartott csoportfoglalkozásokon, szülői értekezleten, megbeszélésen, de az 

óvodán kívül is, ha az adott tevékenység a gyermekkel van összefüggésben. ( pl.: óvodai 

kirándulás, családlátogatás alkalmával.) 

 

 

  



Megismerési Nyilatkozat 

 

A Facebook csoportok működtetéséről a szabályzatot a mai napon megismertem 

és munkavégzésem során köteles vagyok az abban foglaltak betartására. 

Név: Beosztás: Dátum: Aláírás: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Cserkeszőlő, 20……………… 

      ……………………………………. 

       Tóth Krisztina 

       intézményvezető 

 

        …………………………… 

         intézményvezető 
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A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. §-a szabályozza a pedagógusok 

előmeneteli rendszerét, melynek rendelkezései alapján 2013. szeptember 1-jétől bevezetésre 

került a pedagógus-életpályamodell. 

Az életpálya modell első szakasza a gyakornoki szakasz, melyből legkevesebb két év 

gyakornoki munka után a pályakezdő pedagógus (ok) egy minősítő vizsga letételével 

szerezhetnek jogot arra, hogy tovább haladjanak a pedagógus pályán. 

A 326/2013.(VIII.30.) kormányrendelet, a pedagógus előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI 

rendelet rendelkezik a gyakornoki státuszba besorolás feltételeiről, a mentorálás céljáról, a 

gyakornok felkészítéséről a pedagógus életpálya feladataira. 

 
1. A szabályzat célja és hatálya 

1.1. A gyakornoki idő célja: 

A gyakornok az alapképzésben megszerzett ismereteit elmélyítse, kiegészítse, a munkakörrel 

együtt járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlatot megszerezze és igazolja, hogy 

rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges kompetenciákkal. 

 

A gyakornoki szabályzat célja: 
 

Meghatározza: 
 

- a gyakornoki idővel kapcsolatos általános és szakmai követelményeket, 

- a gyakornok és a szakmai vezető feladatait, 

- a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő 

eljárás rendet 

- a gyakornok számonkérésének feltételeit, 

- a gyakornoki minősítés különös szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, 

illetve azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. 

 

1.2. A szabályzat területi, személyi hatálya: 

Jelen szabályzat, a PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda 5465 Cserkeszőlő 

Szinyeiu.1.szám alatti, a Gyakornok fizetési osztályba sorolt, az intézmény 

alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe, határozatlan időre kinevezett 

közalkalmazottaira terjed ki, amennyiben nem rendelkeznek a munkakörhöz szükséges iskolai 

végzettséget és szakképzettséget igénylő, a kettő évet meghaladó időtartalmú szakmai 
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gyakorlattal, valamint kiterjed az intézményvezető által szakmai segítői (mentori) feladatok 

ellátásával megbízott közalkalmazottaira. 

Gyakornoki időszak: 

A pedagógus-életpálya első szakasza a mindenki számára kötelező, mentor által támogatott 

gyakornoki időszak, amely minősítővizsgával zárul. A pályakezdő, gyakornoki szakasz 2 évig 

tart, és legfeljebb két évvel hosszabbítható meg. A minősítés kritériumrendszerét a Pedagógus 

I. sztenderdben leírt pedagóguskompetenciák határozzák meg. Aki megfelel a vizsgán, 

pedagógusi kinevezést kap, és tovább lép az életpálya Pedagógus I. szakaszába. Aki 

másodszorra sem felel meg a minősítővizsgán, nem nevezhető ki. Ha a megismételt 

minősítővizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kap, jogviszonya az adott 

intézményben a törvény erejénél fogva megszűnik. 

2. Az intézményvezető feladatai 

 
 a gyakornoki rendszer megtervezése 

 a megvalósítás megosztása a helyettessel 

 
Feladatok: 

 
- Kiválasztás és felvétel 

- Gyakornokra szabott munkaköri leírás elkészítése 

- Beilleszkedés elősegítése (adminisztratív feladatok ellátása, munkahely előkészítése, 

beilleszkedést segítő anyagok előkészítése 

- szakmai vezető (továbbiakban: mentor) kinevezése, felkészítése, a gyakornok 

értesítése, a gyakornok fogadásának előkészítése 

3. A mentor feladatai és jogköre: 

A mentort a vezető jelöli ki a legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok 

közül. 

A mentor: 

- ismeri az intézmény működését, szervezeti kultúráját, 

- kellő szakértelemmel és kiváló belső kapcsolatokkal rendelkezik, 

- képes magatartásmintákat közvetíteni, jól kommunikálni, tudását, szakmai 

tapasztalatait átadni, példát mutatni 

- a gyakornok részére támogatást nyújt a munkahelyi beilleszkedéshez 

- az intézmény működésének megismeréséhez 
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- a szakmai feladatok ellátásához szükséges módszerek, ismeretek elsajátításához 

- eszközrendszer alkalmazásához 

- segítséget nyújt az együttműködéshez, a konfliktus helyzetek megoldásához 

- támogatja a gyakornok szakmai és személyes fejlődését 

 
3.1. A mentor feladatai: 

Az intézményi szervezetbe való beilleszkedésnek, a munkahelyi kapcsolatok kialakításának 

segítése. 

 felkészülés a gyakornok fogadására 

 az értékek tisztázása 

 a szervezeti, magatartási szokások, elvárások ismertetése, visszajelzés a viselkedésről 

 példamutatás szerepekben, magatartásban 

 visszajelzés, értékelés 

 szerepek tisztázása, önérvényesítés a csoportban 

 munkahelyi kapcsolatok kialakítása 

A gyakornok felkészülésének segítése: 

 A pedagógiai – módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában, az ellátott 

munkakörrel kapcsolatban 

 Felkészíti a gyakornokot az intézmény pedagógiai programjában a munkaköri 

feladataira vonatkozó előírások értelmezésére és szakszerű alkalmazására. 

  A tevékenységi tervek felépítésének, az alkalmazott módszereknek, eszközöknek 

célszerű megválasztására. 

 A nevelési, tevékenységi tervek, kezdeményezések megvalósításának előkészítésével 

és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására. 

 Az intézmény pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások 

értelmezésében és szakszerű alkalmazásában. 

 Az óvodai foglalkozások felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, 

segédleteknek, foglalkozási eszközöknek a célszerű megválasztásában. 

 Az óvodai foglalkozások előkészítésével megtervezésével és eredményes 

megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában. 

 A gyakornok felkészítése a gyakornoki vizsgára. 

 Tanácsadás a gyakorlati feladatok elvégzéséhez. 
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3.2. A gyakornok feladata, hogy megismerje: 

 
 az intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét 

 az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, alapelveit, értékrendjét, azok gyakorlati 

megvalósulását 

 a gyermekek, a szülők, az alkalmazottak, a pedagógusok jogait és kötelességeit 

 a fenntartói nyilvántartással kapcsolatos általános rendelkezéseket 

 a nevelési, tanügyi dokumentumok alkalmazását 

 a munkakörére vonatkozó foglakoztatási alapelveket 

 az intézménybe járó gyermekek sajátos felkészítésének problémáit 

 a mentor támogatásával felkészül az általa ellátott munkakörrel kapcsolatos tervező 

munkára 

 az intézmény pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó 

előírások értelmezésére és szakszerű alkalmazására 

 a gyermekek foglalkozásainak felépítésére, az alkalmazott módszerekre, 

eszközökre, azok célszerű megválasztására 

 az előkészítéssel, tervezéssel és eredményes nevelőmunkával kapcsolatos írásbeli 

teendők ellátására. 

 a mentor irányításával elvégzi az általános pedagógiai képességek fejlesztésére 

irányuló, valamint a munkaköréhez kapcsolódó gyakorlati feladatokat 

 foglalkozáslátogatásokat, adatgyűjtéseket, elemzéseket végez, gyakorlati tapasztalatait 

szakszerűen dokumentálja. 

3.3. A mentor és a gyakornok közötti kapcsolattartás 

 
3.3.1. A szakmai vezető (mentor): 

 szükség szerint, negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja 

a gyakornok foglalkozásait 

 ezt követően megbeszélést tart 

 amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít a számára 

 a látogatásokról, konzultációkról feljegyzést készít 

 legalább fél évente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, majd átadja a 

vezetőnek és a gyakornoknak 

 A fejlődési terv elkészítése előtt minimum egy órát hospitál a gyakornoknál 

 megismeri és a fejlődési terv szempontjából értékeli a gyakornok hozott portfólióját 
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vagy a gyakornok más szakmai dokumentumait 

 szakmai megbeszélést folytat, hogy minél jobban megismerje a gyakornok megelőző 

szakmai teljesítményét, beállítódását, szemléletét, elvégzi a diagnosztikus értékelést 

 a gyakornoki időszakra felkészítési tervet készít 

 
A felkészítési terv tartalmazza: 

 
 a szakmai követelmények teljesítését elősegítő, a gyakornok által elvégzendő 

feladatokat és tevékenységeket, azok teljesítésének időtartamát, határidejét 

 a szakmai követelmények teljesítését elősegítő, a mentor által elvégzendő feladatokat 

és tevékenységeket, különösen az általa ellátott munkakörrel kapcsolatos tervező 

munkára való felkészítés módszereit, időtartamát, határidejét 

 a teljesítés ellenőrzésének, értékelésének időpontját, módszereit, a számonkéréssel 

kapcsolatos feladatokat. 

A mentor a felkészítési terv alapján a gyakornok bevonásával éves tervet készít, mely 

tartalmazza: 

 az adott időszakban a felkészítés és felkészülés feladatait, azok teljesítésének 

időtartamát és határidejét 

 a felkészítés módszereit, a rendszeres konzultációk időpontját, tárgyát 

 a gyakornok foglalkozás látogatási tervét 

 a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő 

eljárási rendben meghatározott feladatokat, tevékenységeket és azok megvalósításának 

időpontját. 

3.3.2. A gyakornok: 

 
 Az értékeléshez a gyakornok, írásban észrevételt tehet. 

 A mentorral közösen elkészíti a fejlődési tervét. 

 
A fejlődési terv elkészítése előtt a mentor 

 
 minimum egy foglalkozást látogat a gyakornoknál 

 megismeri és a fejlődési terv szempontjából értékeli a gyakornok hozott 

portfólióát vagy a szakmai dokumentumait 

 szakmai beszélgetést folytat, hogy minél jobban megismerje a gyakornok 

szakmai teljesítményét, beállítódását, szemléletét, elvégzi a diagnosztikus 
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érétkelést 

 

 

4. A teljesítmény mérésének eljárásrendje: 

 
Az óvodavezető, a mentor véleményét kikérve, meghatározza a gyakornoknak a szakmai 

követelmények teljesítésével kapcsolatos nevelési évre szóló feladatait, a teljesítmény célokat. 

A teljesítményértékeléshez minden meghatározott szempontnál a következő pontszámokat és 

értékelést kell alkalmazni: 

0 pont - nem megfelelő 

1 pont - kevéssé megfelelő 

2 pont - megfelelő 

3 pont – kiemelkedő 

 
Az információk forrásai: 

 foglalkozáslátogatások tapasztalatai, jegyzőkönyvek 

 a nevelési tervek, egyéni fejlődési naplók (pedagógiai dokumentumok) 

 a szakmai munkaközösség véleménye 

 beszámolókA mentor folyamatosan gyűjti a gyakornok értékeléséhez szükséges információkat. 

 

4.1. Foglalkozás – foglalkozáslátogatás – értékelés 

 

 

A gyakornok feladatai 

 

A mentorfeladatai 

 a foglalkozás terv elkészítése 

 a foglalkozás megtartása 

 a foglalkozás után önreflexió 

 a foglalkozás megbeszélése a 

mentorával 

 a foglalkozás előtt konzultáció a 

gyakornokkal a foglalkozásról - 

segítségnyújtás 

 a foglalkozás megfigyelése a kilenc  

kompetencia terület mentén 

 a foglalkozás mérése indikátorokkal 

 a foglalkozás megbeszélése a 

gyakornokkal 

 a foglalkozás értékelése az  indikátorok 

mentén 

 

A gyakornok minősítővizsgájának része „az intézményi önértékelés gyakornokra vonatkozó 

megállapításainak, valamint a mentor gyakornokra vonatkozó értékelésének megismerése”, 

ezért a mentor által készített, félévenkénti értékelést az intézményvezetőnek fel kell töltenie az 

intézményi önértékelési felületre. (326/2013.(VIII.30.) Korm. r.2.§) 
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4.2. Az értékelés gyakorisága 

 

 Az első gyakornoki évben negyedévente 

 A második gyakornoki évben fél évente 

 

A gyakornok a minősítő vizsgáját 2 év után köteles letenni. 

 

5. A gyakornoki munkavégzés speciális szabályai 

 

A gyakornok heti teljes munkaideje 40 óra, kötött munkaidejét a 326/2013. (VIII. 30.) 

kormányrendelet 17.§ által meghatározott. 

 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62. § (11) A gyakornoknak a neveléssel- 

oktatással lekötött munkaideje óvodapedagógusok esetében a teljes munkaideje hatvanöt 

százaléka, azaz heti 26 óra lehet. 

A kötött munkaidő gyerekcsoportokban töltendő idő és a heti teljes munkaidő közti időben a 

gyakornok hospitál, konzultál a szakmai segítővel, mentorral, szükség szerint az 

intézményvezetővel, egyéb munkatársakkal. 

Hospitálás: legalább heti egy óra a szakmai segítő foglalkozásán, a hospitálást rövid 

megbeszélésnek kell követnie. 

Konzultáció: legalább heti egy alkalom a szakmai segítővel, egyéb pedagógussal, vezetővel 

szakmai munkaközösség vezetővel. 

A hospitálás és a konzultáció időpontjáról, időtartamáról a résztvevők aláírásával nyilvántartás 

készül. A hospitálásokat a gyakornok az intézményvezetővel, szakmai segítővel egyeztetve egy 

hónapra előre kitűzi. 



Gyakornoki Szabályzat 

PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda 5465 Cserkeszőlő, Szinyei u. 1. OM:201884 

 

10 

 

 

 

4. A gyakornoki program: 

 
 

Időszak 

Célok, elvárások: Tapasztalatszerzés 

módszere 
Számonkérés módszere 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kezdő szakasz 

1. év 

 A gyakornok beilleszkedése a 

munkahelyünk közösségébe. 

 Bevezetés intézményünk 

dokumentációs rendszerébe. 

 Az óvodapedagógusi szerep 
képességeinek és készségeinek 

fejlesztése. 

 A módszertani ismertek 
gazdagodása. 

 Az elméleti és gyakorlati ismeretek 

összehangolása. 

 Pedagógiai programunknak 

megfelelő szemléletformálás. 

 Az intézményünk szokás – és 
szabályrendszerének megismerése. 

 Szabályok követése. 

 Kontextusok felismerése, követése. 

 Gyakorlati tudás megalapozása. 

 foglalkozás látogatás 

 foglalkozás megbeszélés 

 Konzultáció a szakmai 

segítővel/egyéb pedagógussal/ a 

vezetővel/a szakmai 

munkaközösség-vezetővel 

 Team munkában részvétel 

 Részvétel a 

szülői értekezleteken 

 Foglalkozási 

vázlat 

készítése 

 

 Projekt terv készítése 

 

 Írásos beszámoló: az óvoda 

főbb 

dokumentumainak 

megnevezése 

 egyéni fejlesztési terv 
elkészítése 

 

 Nevelési év végi 

beszámoló elkészítése 

az óvodavezető által 

meghatározott 

szempontok szerint 

Befejező 

szakasz 

2. év 

 Az óvodapedagógusi szerep 

képességeinek és készségeinek 

fejlesztése. 

 Az elméleti és gyakorlati 

 Részvétel a 

nevelőtestület 

munkájában, 

 

 Családtámogatás 

 A nevelőtestületi 

értekezlet egy 

napirendi pontjának 

megtartása 

 

 Bemutató foglalkozás 
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 ismeretek összehangolása. 

 A módszertani ismertek 

elmélyítése. 

 Pedagógiai hatékonyság 

elősegítése. 

 Pedagógiai munkát érintő 

kapcsolatok támogatása, 

kommunikáció fejlesztése. 

 Tudatosság, tervszerűség 

 Prioritások felállítása. 

 Gyakorlati tudás alkalmazása. 

 A gyakornoki időszak lezárása, a 
gyakornok minősítővizsgára való 
felkészítése. 

 Konzultáció az 
óvoda 

fejlesztő 

szakembereivel, pl. 

gyógypedagógus-

sal, 

logopédussal 

megtartása 

 

 Szülői értekezlet egy 

részének megtartása 

 

 Egy intézmény szintű 

program 

megszervezése 



 

 

Gyakornoki Szabályzat 

PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda 5465 Cserkeszőlő, Szinyei u.1. OM:201884 
 

 

5. A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelmények 
 

A szakmai követelményrendszer teljesítése azt eredményezi, hogy a gyakornok ismeri: 
 

 az intézmény pedagógiai programját 

 szervezeti és működési szabályzatát 

 házirendjét 

 az intézmény nevelési, pedagógiai célkitűzéseit, azok gyakorlati megvalósulását 

 a gyermek, a szülők, a pedagógusok, az alkalmazottak jogait és kötelezettségeit 

 a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket 

 a nevelési, tanügyi dokumentumok alkalmazását, 

 a munkakörre vonatkozó foglalkozási alapelveket 

 a gyermek sajátos fejlesztési problémáit 

 a neveléshez kapcsolódó eszközök használatát 

 a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, tehetséges gyermekekkel kapcsolatos 

egyéni eljárásokat, a nevelés specifikumait, a családdal való együttnevelés lehetőségeit 

 az óvodáskorú gyermekszemélyiségének fejlődési sajátosságait, a nevelés, fejlesztés 

elméleteit 

 az óvodás korosztály differenciált személyiségformálásának folyamatát, 

tevékenységeit, azok tervezését, módszereit 

 a nevelőmunkában alkalmazandó, a tevékenységek szervezéséhez szükséges 

módszereket 

 az óvodai életmód élményszerű megszervezését 

 
6. A gyakornoki követelmények teljesítésével összefüggő eljárási rend 

 

6.1. A gyakornok minősítése 
 

A minősítővizsgán a gyakornoknak mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. 

A minőség legbiztosabb mutatói a pedagógus kompetenciái, ezek integráltan tartalmazzák az 

értelmi, attitűdbeli komponenseket és a gyakorlati alkalmazásukhoz szükséges képességeket 

is. 

6.2. Az eljárásrendet meghatározó jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 
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6.3. A minősítés eljárásrendje 

Az eljárás kiterjed fenntartótól függetlenül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdésben 

meghatározott köznevelési intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatottakra, ezek munkáltatójára, a 

minősítővizsga és a minősítési eljárás megszervezésében és lefolytatásában részt vevőkre függetlenül attól, hogy a köznevelési intézmény önálló 

intézményként vagy másik intézmény szervezetéhez tartozva, szervezetileg összevonva működik. 

 

Az eljárásrend a 

minősítővizsga esetén 

 Megvalósuló 

tevékenységek 

 
Dokumentumok/ 

eredmény 

Intézményvezető Jelölt Minősítőbizottság 

A 2 év gyakornoki idő 

lejártának hónapjában, 

vagy ha a gyakornoki idő a 

tanítási évet követő nyári 

szünet alatt jár le, a tanítási 

év május hónapjában. 
 

Tanár esetén az általa 

tanított tantárgyak közül a 

minősítővizsgára 

kiválasztott, a 

jelentkezéskor legalább 

heti két órában tanított 

tantárgyat kell megjelölni. 

 

Az e-portfólió 

elkészítésére, minősítésre 

való felkészülésre a 

A jogviszony létesítésekor 

írásban tájékoztatja a 

gyakornokot a 

minősítővizsga 

esedékességének 

időpontjáról. 
 

Rögzíti a minősítővizsga 

esedékességét az OH által 

működtetett informatikai 

támogató rendszerben. 

 

A módosításokat a 

rendeletben meghatározott 

módon elvégzi. 

 

Május 10-éig rögzíti a 

jelentkezést az OH által 

működtetett informatikai 

Jelentkezési lapon a 

minősítés évét megelőző év           

április         30-ig 

kezdeményezi a 

minősítővizsgát az 

intézményvezetőnél. 
 

A változásokat a 

rendeletben meghatározott 

módon jelzi. 

 

Elkészíti az e-portfóliót. 

 

A jelentkezés évének 

november 30. napjáig 

feltölti az e-portfólióját az 

OH által működtetett 

informatikai támogató 

rendszerbe. 

Az OH az általa 

működtetett informatikai 

támogató rendszer 

segítségével kijelöli a 

minősítő-bizottság 

elnökét, tagját. 
 

A minősítőbizottság tagjai 

áttekintik a pedagógus 

előzetesen feltöltött e- 

portfólióját, és a 

dokumentumok alapján 

értékelik a pedagógus 

kompetenciáit. 

 

Áttekintik az 

intézményvezető által 

feltöltött intézményi 

önértékelésnek a 

A minősítővizsga 

dokumentumai a bizottság 

rendelkezésére állnak. 
 

A jelölt minden szükséges 

tájékoztatást megkap a 

minősítővizsga 

módszereiről, eszközéről, 

lefolytatásáról 
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gyakornoki idő alatt a 

mentor közreműködésével 

kerül sor.  A 

foglalkozáslátogatáson és 

az azt követő 

megbeszélésen a mentor 

részt vehet. 
 

Ha a minősítővizsga 

kijelölt időpontja a 

minősítési év szeptember 

1-jét követő időszakra 

esik, a pedagógus a 

minősítés évének 

augusztus 15. napjáig 

módosíthatja e- 

portfólióját. 

támogató rendszerben. 

Kijelöli és az informatikai 

támogató rendszerben 

rögzíti a minősítővizsgán 

részt vevő intézményi 

delegált személyét. 
 

Az OH által működtetett 

informatikai támogató 

rendszerben az országos 

pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés rögzített 

eredményeit ellenőrzi, 

összeállítja és feltölti 

az intézményi önértékelés 

pedagógusra vonatkozó 

részeit, biztosítja az 

intézményben zajló 

minősítővizsga feltételeit. 

 

Megszervezi az 

foglalkozások 

látogatásának 

lebonyolítását. 

 

Ha a minősítővizsga 

kijelölt időpontja a 

minősítési év szeptember 

1-jét követő időszakra 

esik, a pedagógus a 

minősítés évének 

augusztus 15. 

napjáig módosíthatja e- 

portfólióját. 

 

A portfólióvédés előtt hét 

nappal (2016-tól öt nappal) 

megismeri az e- portfóliója 

alapján hozzá intézett 

kérdéseket. 

pedagógusra vonatkozó 

részeit, valamint az 

országos pedagógiai- 

szakmai ellenőrzés során a 

látogatott foglalkozásokra 

vonatkozó 

megállapításokat és az 

országos pedagógiai- 

szakmai ellenőrzés 

összegző megállapításait. 
 

Kérdéseket fogalmaznak 

meg az e-portfólió alapján. 

 

A minősítőbizottság 

elnöke a minősítővizsga 

előtt tizenöt nappal felveszi 

a kapcsolatot a 

minősítővizsgán részt vevő 

pedagógussal, a 

minősítőbizottság 

tagjával, a pedagógust 

foglalkoztató intézmény 

vezetőjével. 

 

Egyezteti a 

minősítővizsga részletes 

menetét. 
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Előzetes felkészülés: 
A pedagógus e-portfóliójának áttekintése, a 

kompetenciák értékelése. 

A bizottság tagjai kérdéseket állítanak össze az 

e-portfólió előzetes értékelése alapján, a 

kérdéseket eljuttatják a pedagógushoz a védés 

előtt 7 nappal (2016-tól a védés előtt 5 nappal). 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és 

az intézményi önértékelés gyakornokra 

vonatkozó részeinek áttekintése. 

A minősítővizsga lefolytatása a 

minősítőbizottság előtt. 

A minősítővizsga módszerei: 

Az e-portfólió előzetes vizsgálata. 

A pedagógus által tartott szakórák, 

foglalkozások látogatása, megbeszélése. 

Amennyiben a munkakör részét nem képezi 

foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör 

ellátása során keletkezett dokumentumok 

elemzése és a hozzájuk kapcsolódó szakmai 

megbeszélés képezi a kompetenciák 

értékelésének az alapját. 

 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

összegző értékelésének megismerése. 

Az intézményi önértékelés adott pedagógusra 

vonatkozó elemeinek megismerése. 

Felkészülés a védés lebonyolítására. 

Az e-portfólió védésének lebonyolítása, a 

kompetenciák értékelése az e-portfólió 

dokumentumai és a védés alapján. 

A minősítőbizottság tagjai elkészítik a 

pedagóguskompetenciák értékelését, majd az 

elnök elkészíti és feltölti az összegző értékelést 

(lásd az összegző értékelés táblázatát) az OH 

által működtetett informatikai támogató 

rendszerbe. 
 

A minősítővizsga során az értékelés elemeit a 

326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 1. 

melléklete határozza meg. 

A Pedagógus I. fokozat eléréséhez 60%-os 

teljesítmény szükséges. 

Értékelés: 

megfelelt, Pedagógus I. fokozatba lép; 

 

-ha az első minősítővizsgája sikertelen, akkor 

a gyakornoki idő 2 évvel meghosszabbodik, és 

a minősítővizsgát meg kell ismételni; 

-ha a második minősítővizsgája is sikertelen, 

akkor a foglalkoztatási jogviszonya az adott 

intézményben megszűnik. 

 
 

Helyszíni tevékenységek: 

Az foglalkozáslátogatással kapcsolatos 

dokumentumok áttekintése, ha a munkakör 

részét képezi a pedagógus két 

órájának/foglalkozásának látogatása, 

megbeszélése, majd ezek alapján a 

kompetenciák értékelése, ide 
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6.3. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás 

A munkáltatónak a jogviszony létesítésekor a kinevezési okmányban, munkaszerződésben elő 

kell írnia azt az időpontot, ameddig a gyakornok minősítő vizsgát köteles tenni. 

 

Ha a pedagógus határozott időre szóló foglalkoztatási jogviszonyának időtartama rövidebb, 

mint a gyakornok számára megállapítandó gyakornoki idő, akkor a gyakornoki időt a 

határozott idő lejártáig kell kikötni. 

 
A gyakornok a megállapított gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy ha a gyakornoki idő 

május 1. és augusztus 31. között jár le, május hónapban tesz minősítő vizsgát. 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 2. § (5) 

(6) a) b) 
 

 

A minősítő vizsga minősítőbizottság előtt folyik. 

A minősítő bizottság elnöke az OH által delegált, mesterpedagógus fokozatba sorolt, az 

Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógus 

minősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki külön jogszabályban foglaltak 

szerinti felkészítésben vett részt. 

A minősítő vizsga és a minősítési eljárás során a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó 

indikátorok alapján minősítő bizottság értékeli a pedagógus tevékenységét. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet 7. § (1) 

 

A minősítő vizsga részei: 

 
 a portfólió feltöltése, 

 a portfólió előzetes vizsgálata 

 az információk értékelése 

 felkészülés a portfólióvédés lebonyolítására 

 kettő, a pedagógus által tartott foglalkozás látogatása, megbeszélése, elemzése, 

értékelése 

 A gyakornok portfoliójának áttekintése, értékelése (portfolióvédés). 

 

A minősítő vizsga értékelésének részei: 

 Portfolióvédés, 

 A meglátogatott foglalkozás értékelése, 
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Az adható értékelés a minősítő vizsgán: 

 megfelelt 

 nem felelt meg 

 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokkal összefüggő, a 

pedagógusra vonatkozó megállapítások értékelése. 

 
Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó megállapításainak értékelése. 

A portfolióvédés alkalmával az értékelt pedagógus bemutatja: 

 önértékelését 

 számot ad a munkaköréhez kapcsolódó pedagógiai, szakmai felkészültségéről 

 a pedagógust foglalkoztató intézmény pedagógiai programjával összefüggő 

kérdésekről. 

 
A minősítő vizsga során a három tagból álló minősítő bizottság: 

 a gyakornok által feltöltött portfolió alapján áttekinti és értékeli a pedagógus szakmai 

tevékenységét, eredményeit, 

  az intézményi önértékelés gyakornokra vonatkozó részeit, ennek során a 

pedagógus kompetenciákat és a tevékenységeket, 

 értékeli a meglátogatott foglalkozást 

 a portfolióvédést, 

 elkészíti az összegző értékelést, amelyet feltölt az Oktatási Hivatal által kialakított és 

üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. 

A Pedagógus I. fokozatba lépéshez a gyakornoknak az értékelés során legalább 60 százalékot 

el kell érnie. 
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6.4. A gyakornok feladatai a minősítő eljárásban 

 

Feladatok Dokumentum/eredmény 

A két év gyakornoki idő lejártának hónapjában kerül sor a minősítésre. Ha a gyakornoki idő a 
tanítási évet követő nyári szünet alatt jár le, a tanítási év május hónapjában tesz minősítővizsgát. 

A gyakornokot regisztrálják a minősítési 
tervben. 

Ellenőrzött pedagógusként részt vesz az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben. Az összegző értékelés rendelkezésre áll a 
pedagógus szakmai munkájáról, látott 

foglalkozásairól. 

Megkapja az értesítést a minősítővizsga időpontjáról a minősítési év június 30. napjáig tervezett 

minősítésekre vonatkozóan a minősítés évét megelőző év december 15. napjáig, a minősítési év 

szeptember első napját követő minősítésekre vonatozóan pedig a minősítési év augusztus 10. 
napjáig. 

Megvalósul a minősítési tervben szereplő 

pedagógus minősítése a jelentkezést követő 

naptári évben. 

Áttekinti, értelmezi a nyilvánosan kezelt minősítővizsgánál alkalmazott útmutatókat, értékelési 
eszközöket. 

Az információk rendelkezésre állnak. 

Az e-portfólió elkészítéséhez, saját foglalkozásainak megtervezéséhez, szakmai reflexiókhoz 
igénybe veszi/veheti mentora és intézményvezetője segítségét. 

A minősítővizsgához szükséges szakmai 
segítség rendelkezésre áll. 

Elkészíti saját e-portfólióját az Útmutatóban szereplő információk figyelembevételével, majd 

feltölti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe. 

Ha a minősítővizsga kijelölt időpontja a minősítési év szeptember 1-jét követő időszakra esik, a 

pedagógus a minősítés évének augusztus 15. napjáig módosíthatja e-portfólióját. 

Az eljárással kapcsolatos információk ismertté 

válnak, az e-portfólió feltöltésre kerül. 

Megkapja az értesítést a minősítővizsga időpontjáról a minősítési év június 30. napjáig tervezett 

minősítésekre vonatkozóan a minősítés évét megelőző év december 15. napjáig, a minősítési év 

szeptember első napját követő minősítésekre vonatozóan pedig a minősítési év augusztus 10. 
napjáig. 

Megvalósul a minősítési tervben szereplő 

pedagógus minősítése a jelentkezést követő 

naptári évben. 

Egyeztet az intézmény vezetőjével a szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételekről. 
Elkészíti a tematikus terveit, foglalkozásterveit, előkészíti a minősítővizsgába bevont szakmai 

dokumentumait a helyszíni áttekintésre. 

A gyakorlatban látott tapasztalatok 

rendelkezésre állnak. 

Felkészül a bizottsági tagoktól a védés előtt 7 nappal (2016-tól 5 nappal) kapott kérdések 
megválaszolására, a saját e-portfóliója védésére 15 perces, digitális bemutatóval támogatott 

A gyakornok felkészült, a digitális bemutató 
rendelkezésre áll. 
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előadásra.  

Megtartja a számára rendeletben előírt számú foglalkozást, majd részt vesz az foglalkozás 

megbeszélésen. 

A látott foglalkozások megbeszélése. 

Ezt követően szakmai beszélgetés keretében 15 percben, digitális bemutató segítségével 
bemutatja saját pedagógiai tevékenységét és ehhez kapcsolódó reflexióit. Válaszol a bizottsági 

tagok előzetesen megismert kérdéseire. 

Az e-portfólió védése és a szakmai 
beszélgetés során szakmai munkája ismertté 

válik. 

Az értékelést követő tizenöt napon belül értékelőlapot tölthet ki a minősítőbizottság elnökéről és 

tagjairól az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben. 

Véleménye ismertté válik. 

A sikeres minősítővizsgát követő év január 1-jétől a gyakornok átlép Pedagógus I. fokozatba. Szakmai siker, az előrelépés realizálódik. 
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Záró rendelkezések 

A gyakornoki szabályzatot az óvodavezető adja ki és évente felülvizsgálja azt. 
 

Intézmény OM azonosítója: 201884 Készítette: 

 Tóth Krisztina 

intézményvezető 

Legitimációs eljárás 

Az érvényességet igazoló aláírások 

2022……………..tartott nevelőtestületi ülésen a PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos  

óvoda nevelőtestülete véleményezte és elfogadta. 

…………………………………………………… 

a nevelőtestület nevében 

 

2022………………-én jóváhagyta 

 

…………………………………………………… 

intézményvezető 

Hatályos a kihirdetés napjától: 

2022…………….. 

A Gyakornoki Szabályzatot az óvodavezető 

a helyben szokásos módon közzéteszi 

A dokumentum jellege: nyilvános 

megtalálható az intézmény vezetői 

irodájában 

 

 

 

 

 

 
………………………………….. 

intézményvezető 
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Megismerési Nyilatkozat 

 

A Gyakornoki szabályzatot a mai napon megismertem és munkavégzésem során 

köteles vagyok az abban foglaltak betartására. 

Név: Beosztás: Dátum: Aláírás: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Cserkeszőlő, 202…………… 

 

        …………………………… 

         intézményvezeztő
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Óvodai Intézkedési Terve 

Hőség- és UV- riadó idejére 

2022. 

 

 

 

 

Készítette: Tóth Krisztina 

 

  



Jogszabályi háttér:  

 évi LXXXII. törvény az ENSZ Éghajlat változási Keretegyezmény kihirdetéséről 

 A 2000. évi CXXIX törvénnyel módosított 1995. évi LIII. törvény A környezet 

védelmének általános szabályairól 

 évi XV. törvény az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek 

kereskedelméről213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási 

egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes 

szabályairól 

 évi LX. törvény az ENSZ Éghajlat változási Keretegyezménye és annak Kiotói 

Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről. A Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról 

rendelkező törvény felhatalmazása alapján került kidolgozásra a Nemzeti Éghajlat 

változási Stratégia (NÉS). 

 Európai Bizottság Zöld Könyve. „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában”. 

2007. június. 

 évi XXXVII. törvény a Polgári Védelemről 

 évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről. 

 A polgári védelmi tervezés rendszerében a 20/1998. (IV.10.) BM rendelet ’A polgári 

védelmi tervezés rendszeréről és követelményeiről’ határozza meg a veszélyeztető 

hatások fajtáit, melyek a tervkészítés szükségességét alátámasztják. 

  



1. Hőségriadó 

A magyarországi viszonyokra érvényes hőhullám, legalább három egymást követő napon a 

napi középhőmérséklet az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelzése alapján 

meghaladja a 25 C̊-ot (Max. 35-37 C̊).  

1.1. A hőségriasztás fokozatai, teendői és elrendelése 

 Fokozat (Tájékoztatási fokozat)  

Az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 1 napig meghaladja a 25 C̊-ot. Az 

önkormányzatok saját döntésük alapján tájékoztatják a lakosságot a helyben szokásos módon. 

 Fokozat: (1. fokú riasztás) 

Az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25 C̊-ot. Az 

önkormányzatok értesítik saját (elsősorban szociális ellátó) intézményrendszerüket, és a 

lakosságot figyelmeztetik az egészséget érintő megelőző intézkedések megtételére. 

 Fokozat: (2. fokú riasztás) 

Az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 27 C̊-ot. A 2. 

Fokozatnál megtett intézkedések betartásának ellenőrzése. A média és az önkormányzatok 

útján a lakosság általános tájékoztatása. Az egészségügyi ellátó intézmények, szociális 

otthonok, karitatív intézmények, bölcsődék, óvodák, napközi otthonok, nyári táborok 

kiértesítése, a védelmet szolgáló intézkedések bevezetése. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat magas hőmérséklet riasztásai:  

Sárga riasztás: Nagyobb területeken várható 33 Celsius foknál magasabb hőmérséklet. 

Narancsriasztás: Nagyobb területeken várható 36 Celsius foknál magasabb hőmérséklet. 

Piros riasztás: Nagyobb területeken várható 40 Celsius foknál magasabb hőmérséklet 

1.2. Teendők riasztási fokozat esetén 

Az óvodás gyermekek részére: 

 Szükséges a csoportszobák sötétítőfüggönyökkel történő árnyékolásának megoldása 

már a reggeli órákban, még mielőtt a Nap felmelegítené a foglalkoztató helyiségeket. 

 A gyermekek szabad levegőn való tartózkodása a reggeli, kora délelőtti órákban 

történjen a napi hőmérséklet függvényében, az udvar árnyékos részén. 11-15 óra között 

mindenképpen az árnyékban történjen a szabad levegőn tartózkodás, esetleg a hűvös 

csoportszobában tartózkodjanak. 

 Szórófejes locsolók működtetésével az udvar hűtéséről gondoskodni kell. 

 A homokozót naponkénti ásással való felfrissítéssel, locsolással és természetes vagy 

mesterséges árnyékolásuk megoldásával védeni kell a felmelegedés ellen. 

 Rendszeres és bőséges folyadékpótlás a gyermekek részére, és a gyermekek rendszeres, 

többszöri kínálásával. 



 Fokozottabb figyelemmel kell lenni a gyermekek éttrendjének összeállítására: az 

egészséges étrend tervezetek összeállítása. 

 A háziorvos-gyermekorvos fokozott bevonása a gyermekek pszichés és szomatikus 

állapotának (az alacsony tolerancia miatt) figyelemmel kísérése. 

 A gyermekek testhőmérsékletének (a napi gyakorlaton túli) többszöri ellenőrzése. 

 A leégés elleni védelem, valamint a fej és a szem védelme érdekében széles karimájú 

kalapok és (lehetőleg hosszú ujjú) pólók használata a szabadban. 

A gyermekeket ellátó személyzet részére: 

 Megfelelő, kényelmes, természetes alapanyagú, szellős nyári munkaruházat. 

 Folyadékpótlás. 

 A munkaidő és a munkafolyamatok ésszerű megszakítása, többszöri kikapcsolódási idő 

beiktatása. 

Az óvodába járó gyermekek szülei, gondviselői részére: 

Figyelemfelhívás és tanácsadás személyes találkozások (gyermekek átadása-hazaadása, szülői 

értekezletek stb.) alkalmával. 

 gyermekek öltöztetése 

 gyermekek étkeztetése 

 játszótéri tartózkodás 

 testhűtés, folyadékpótlás 

 alvási, pihenési körülmények-gépjárművek és tömegközlekedési eszközök biztonságos 

használata a gyermekek szempontjából (gyermeket egyedül zárt autóban hagyni 

életveszélyes és TILOS!) 

 a napon való tartózkodás veszélyei, az UV sugárzás ártalmai 

 a babakocsik árnyékolása, hűtése 

 

Az intézkedési terv betartása minden munkavállalóra vonatkozik. 

 

Cserkeszőlő, 2022……………………… 

  

                                                                                                Tóth Krisztina 

                                                                                                          Intézményvezető 

  

  



Megismerési Nyilatkozat 

 

A Hőségriadó tervet a mai napon megismertem. 

Név: Beosztás: Dátum: Aláírás: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Cserkeszőlő, 2022…………… 

 

        …………………………… 

         intézményvezető 
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AJÁNDÉKOK, EGYÉB ELŐNYÖK 

ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS ÁMK CSERKESZŐLŐ 

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jelen szabályzatot a PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Nevelőtestülete és 

Alkalmazotti Közössége a 2022………………….napján tartott ülésén, a …………….számú 

határozatával fogadta el. A szabályzat az elfogadás napját követő napon lép hatályba. 
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (továbbiakban: Ávtv.) 28. (5) bekezdése alapján 

a PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda (továbbiakban: Óvoda) kis értékű ajándékok, 

meghívások elfogadásának rendjére vonatkozó Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nktv.) 

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.), 

 az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.),  

 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Illeték tv.) a Büntető 

Törvénykönyvről szóló 2012 évi C. törvény (továbbiakban: Btk.)  

  

figyelembevételével a Nevelőtestület az alábbiakban határozza meg.  

 

 

1.  A Szabályzat hatálya  
Jelen Szabályzat az Óvoda minden szervezeti egységére és munkavállalójára 

vonatkozik. 

A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell minden olyan esetben, amikor az Óvoda, 

vagy valamely szervezeti egysége illetve munkavállalója természetes személy, vagy 

jogi személy részéről ajándékban részesül, vagy felmerül a vesztegetés gyanúja és 

lehetősége.  

 

2. A Szabályzat célja  

A Szabályzat célja az Óvodában az ajándékok elfogadása körülményeinek, és a 

követendő eljárási rendnek a kialakítása, valamint zéró tolerancia hirdetése a 

vesztegetéssel és korrupcióval szemben.  

 

3. Értelmező rendelkezések  

 

a) Ajándék: bármilyen értékkel bíró harmadik félnek adott vagy harmadik féltől 

kapott dolog. Ilyen pl.: a készpénz, ajándékutalvány, logózott tárgyak (naptár, toll), 

palackozott bor, ajándékkosár, belépőjegy valamilyen eseményre (elsősorban 

abban az esetben, ha a meghívó/ajándékozó fél nem vesz részt az eseményen, annak 

tehát nincsen kapcsolatépítési célja).  

 

b) Ajándékozás: valamely dolog tulajdonjogának, vagyoni értékű jognak az ingyenes 

átruházása, ellenszolgáltatás nélkül.  

 

c) Ajándékozó: dolog tulajdonjogának ingyenes átruházója, vagy ingyenes 

szolgáltatás nyújtója. 

 

d) Kiváltó esemény: olyan esemény, amely befolyásolhatja a korrupciós kockázat, 

vagy vesztegetési kockázat mértékét.  

 

e) Kölcsönadó: valamely dolog időleges használati jogának ellenszolgáltatás nélküli 

átengedője.  

 

f) Megajándékozott: az ajándék elfogadója 

 

g) Meghívás: célja mindig a kapcsolatépítés, amely mindig a meghívó/meghívott fél 

(vagy képviselőjének) társaságában történik. Ilyen pl.: az étkezés (reggeli, ebéd, 
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vacsora), események (pl.: belépőjegy sporteseményre, koncertre vagy 

konferenciára), szállás vagy utazás biztosítása, illetve bármilyen hasonló helyzet 

 

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK  

1. Vesztegetés  
Az a magatartás, amely megsértése esetén az Óvoda valamely munkavállalója felelősségre 

vonható, és amellyel szemben az Óvoda zéró toleranciát hirdet, az alábbi: 

 

Vesztegetés: Aki az Óvoda részére, vagy érdekében tevékenységet végző személynek vagy 

rá tekintettel másnak azért ad, vagy ígér jogtalan előnyt, hogy a kötelességét megszegje. 

 

Vesztegetés elfogadása: Aki az Óvoda részére vagy érdekében végzett tevékenységével 

kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, 

illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy 

elfogadójával egyetért  

 

Hivatali vesztegetés: Aki hivatalos személyt a működésével kapcsolatban neki vagy rá 

tekintettel másnak adott vagy ígért jogtalan előnnyel befolyásolni törekszik. Büntetendő a 

vesztegető, ha a jogtalan előnyt azért adja vagy ígéri, hogy a hivatalos személy a hivatali 

kötelességét megszegje, a hatáskörét túllépje, vagy a hivatali helyzetével egyébként 

visszaéljen. Büntetendő a gazdálkodó szervezet vezetője, illetve ellenőrzésre vagy 

felügyeletre feljogosított, a gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet 

végző személy, ha a meghatározott bűncselekményt a gazdálkodó szervezet részére vagy 

érdekében tevékenységet végző személy a gazdálkodó szervezet érdekében követi el, és 

felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettségének teljesítése a bűncselekmény elkövetését 

megakadályozhatta volna. 

 

Hivatali vesztegetés elfogadása: Az a hivatalos személy, aki a működésével kapcsolatban 

jogtalan előnyt kér, a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel 

harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért.  

 

2. Ajándékok 

 

Az Óvoda által meghatározott értékű ajándékok felajánlása, átadása vagy elfogadása nem 

minősül vesztegetésnek. Készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz felajánlása, 

átadása vagy elfogadása nem megengedett. Amennyiben az érték nem pontos összeg, úgy 

az ajándékot elfogadó személy felelőssége eldönteni, hogy az ajándék elfogadható-e, illetve 

hogy annak értéke eléri-e az elfogadható értékhatárt. 

 Az Óvoda által meghatározott, elfogadható érték: bruttó 10.000.-Ft  

 

3. Meghívások 

 

Az üzleti életben is szokásosnak nevezhető, tisztán üzleti/szakmai célú találkozók, például 

üzleti ebédek és más szakmai összejövetelek szervezése, illetve az azokon történő részvétel 

nem számít vesztegetésnek, feltéve, hogy a kapcsolódó költségek mérsékelt összegűek és 

ésszerű keretek között mozognak. Drága vagy hivalkodó találkozóra/eseményre való 

meghívás, vagy annak elfogadása nem megengedett. A meghívást küldő/rendezvényt 

szervező, vagy azon részt vevő személy köteles előzetesen ellenőrizni, hogy a meghívás 

nem sért-e jogszabályt vagy jelen szabályzatban megfogalmazott elvárásokat.  
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4. Magas kockázatú tevékenységek  

 

Kerülni kell az ajándékok és meghívások nyújtását vagy elfogadását folyamatban levő 

tenderek, szerződéses egyeztetések során, illetve az ezeket közvetlenül megelőző 

időszakban, az érintett partnerrel kapcsolatosan. Abban az esetben, ha ebben az időszakban 

előfordulna valamilyen kisebb értékű meghívás (pl.: ebéd egy szerződés egyeztetése során) 

úgy az alkalmazottaknak vagy az Óvoda nevében eljáró személyeknek kell viselni a 

költségek rájuk eső részét. Csak olyan ajándék/meghívás nyújtható vagy fogadható el, 

amely ésszerű mértékű, arányos és a normál üzleti/szakmai kapcsolat része. A harmadik 

félnek nyújtott, vagy tőlük kapott előnyökkel kapcsolatos bármilyen kétség esetén az adott 

előny nem nyújtható, illetve egyértelműen vissza kell utasítani. Az ajándékok és 

meghívások soha nem befolyásolhatják a döntéshozatalt és/vagy nem eredményezhetik azt, 

hogy mások ilyen befolyásolást gyanítsanak. Ezért azon alkalmazottak, vezetők, akik 

kulcsszerepet töltenek be az alvállalkozókkal, beszállítókkal és beszerzésekkel kapcsolatos 

folyamatokban, főszabály szerint semmilyen ajándékot vagy meghívást nem fogadhatnak 

el, kis értékű, logózott termékek vagy élelmiszerek (pl.: bor, csokoládé) kivételével.  

 

5. A korrupció megakadályozása érdekében követendő eljárások  
 

Az Óvoda által alkalmazott korrupció elleni intézkedések elemei a következők: 

 a) vezetői szintű kötelesség a korrupció elleni programmal kapcsolatos és az üzletileg 

etikus kultúra meghonosítására,  

b) vizsgálati folyamatok kialakítása a harmadik fél, alvállalkozók, beszállítók, partnerek 

átvilágítása érdekében,  

c) folyamatos kommunikáció a korrupció elleni szabályzatokról és folyamatokról.  

 

6. Vezetői szintű elkötelezettség  
Minden vezető elkötelezettséget kell, hogy mutasson a korrupció elleni programmal 

kapcsolatosan az etikus viselkedési kultúra hirdetése által.  

 

7. Jelentéstételi kötelezettség  
Az Óvoda alkalmazottainak, beszállítóinak és üzleti partnereinek kötelessége, hogy 

jelentsék jelen Szabályzat rendelkezéseinek megszegését. Jelentési kötelezettség alá 

tartoznak azok az esetek is, amikor kényszer hatására történik kifizetés. Minden jelentett 

esetet az Óvoda vezetője megvizsgál, és azok után dönt a további szükséges 

intézkedésekről.  

 

8. Zárt rendszerű bejelentési lehetőség  
 

Az Óvoda zárt rendszerű bejelentési lehetőséget biztosít bárki számára, aki jelen szabályzat 

hatálya alá tartozó eseményről bejelentést kíván tenni. A bejelentést az alábbi címre lehet 

megtenni:  

PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda  

5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1. 

illetve: ovoda@cserkeszolo.hu 

 

 Az Óvoda biztosítékot vállal arra vonatkozóan, hogy amennyiben a bejelentő nem kívánja 

a saját személyét megnevezni, úgy a bejelentés, valamint az azt követő eljárás során ezt 

figyelembe veszi. 
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III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
A Szabályzat az elfogadás napkövető napon lép hatályba. 

A Szabályzatot az érintett dolgozóknak meg kell ismerni. 

 

         

 

Tóth Krisztina 

     intézményvezető 

 

Cserkeszőlő, 2022. ………………. 
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Megismerési Nyilatkozat 

 

Az Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának rendjére vonatkozó szabályzatot a 

mai napon megismertem. 

Név: Beosztás: Dátum: Aláírás: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Cserkeszőlő, 2022…………… 

 

        …………………………… 

         intézményvezető 

 

 



 

 

 

 

PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda 

 
 
 
 

 

 

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó 

 helyi értékelési szabályzat  

 
 
 
 

Hatályba lépés napja: 2022……………  
Visszavonásig érvényes. 
         …………………………………………… 
                   Intézményvezető 



A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat 

 

1. Jelen szabályzat a PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda (köznevelési intézmény) és 

a vele munkaviszonyban/közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel 

rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra terjed 

ki. 

2. Jelen szabályzat alkalmazásában 

- gyakornok: a 326/2013. (VIII. 30.) Komi. rendelet alapján Gyakornok fokozatba besorolt 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy, 

- intézményvezető: a köznevelési intézmény vezetője, 

- közvetlen felettes: a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkaköri 

leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy, — mentor: a gyakornok szakmai 

fejlődését segítő, az intézményvezető által kijelölt, pedagógus vagy nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy. 

3. A gyakornokokra vonatkozó, a minősítés alapjául szolgáló, a munkáltató szervezetéhez és a 

betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer 

3.1. A pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó követelmény a hospitálás: a nevelő és 

oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott nevelési, vagy tanítási 

félévenként legalább Öt, pedagógus szakképzettségének megfelelő tanórát vagy 

foglalkozást köteles látogatni. 

3.2. A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó 

követelmények: 

3.2.1. A gyakornok ismerje meg: 

- a köznevelési intézmény hagyományait, történetét, szervezeti felépítését, 

tevékenységét, 

- az intézményi dokumentumokat (pedagógia program, szervezeti és működési 

szabályzat, házirend, munkaterv), 

- a tanügy igazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját, 

- a munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános 

szabályokat, 

- a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok törvényben meghatározott jogait és 

kötelezettségeit,- a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket, 

- az intézményre vonatkozó főbb jogszabályokat. 

3.2.2. A gyakornok a munkajogi szabályoknak megfelelően lássa el munkaköri 

kötelezettségeit. 

4. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja 

4. 1. A hospitálás 

A hospitáláson való részvételt a meglátogatott tanórát vagy foglalkozást tartó 

pedagógus, valamint - ha a hospitálás nem a gyakornokot foglalkoztató intézményben 

történt - az intézményvezető az aláírásával igazolja. 

 



4.1.1. A hospitálási napló tartalmazza: 

- a tanóra vagy foglalkozás időpontját, helyét, az azt tartó pedagógus nevét, tárgyát 

illetve témáját,- a tanóra, foglalkozás menetének leírását, 

- a tanóra, foglalkozás pedagógus által megfogalmazott céljait,a tanóra, foglalkozás 

céljának megvalósulásával kapcsolatos gyakornoki értékelést, a tapasztalatok, 

tanulságok megfogalmazását. 

4.1.2. A hospitálási naplót, a tanórát, foglalkozást követő 30 napon belül el kell készíteni és 

azt a mentornak be kell mutatni. 

4.2. A szakmai követelmények teljesítésének mérése 

A gyakornok köteles számot adni a megismert dokumentumokról. 

Munkateljesítményét a következő szempontok szerint kell értékelni: 

- A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek 

- A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka 

- A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség 

- A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat 

- A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet 

Az egyes szempontokra a következő értékelés és pontszám adható: Kiemelkedő (3 pont) 

- Megfelelő (2 pont) - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont) 

A pontszámok alapján a gyakornok munkájának értékelése lehet: 

- kiválóan alkalmas (80-100%) 

- alkalmas (60-79%) 

- kevéssé alkalmas (30-59%) 

- alkalmatlan (30% alatt) 

4.3. A gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette, ha: 

- az előírt számú hospitáláson részt vett, 

- a hospitálási naplót hiánytalanul vezette, és 

- a hospitálási naplót hiánytalanul vezette, és 

- a szakmai munka értékelése legalább „kevéssé alkalmas” eredményt ért el. 

- a szakmai munka értékelése legalább „kevéssé alkalmas” eredményt ért el. 

5. A minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rend 

5.1. A gyakornok a hospitálás igazolását, a hospitálási naplót az intézményvezetőnek 

köteles bemutatni a szakmai munka értékelését megelőzően. 

5.2. A mentor írásban beszámol a gyakornok fejlődéséről, szövegesen értékeli 

teljesítményét, szervezetbe való beilleszkedésének sikerességét, a szükséges 

dokumentumok megismerését. 

5.3. A szakmai munka értékelését az intézményvezető a mentor beszámolója és a közvetlen 

vezető véleményének kikérése alapján írásban végzi el, a gyakornoki idő lejártát 

megelőző 60 napon belül. A minősítő lapot az intézményvezető, a mentor és a 

gyakornok írja alá. 

5.4. Az intézményvezető írásos igazolást készít arról, hogy a gyakornok a Pedagógus I. 

fokozatba sorolás feltételeit teljesítette-e, és ezt továbbítja az Oktatási Hivatal részére. 

5.5. Az átsorolást az Oktatási Hivatal által kiállított tanúsítvány alapján kell elvégezni. 



 
6. Jelen szabályzat 2022…………………..lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

 
 
 
 
                                                                             …………………………………………………… 
                                                                                                        Tóth Krisztina 
                                                                                                          Intézményvezető 
 
 
 

  



A szabályzat elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék 
 

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzatot az intézmény alkalmazotti 

közössége 2022………………….napján tartott értekezletén véleményezte és támogatja. 

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzatát az intézmény vezetője jóváhagyta. 

Kelt: Cserkeszőlő, 2022……………………… 

 

……………………………………………….              ………………………………………………   
              hitelesítő nevelőtestületi tag                                       hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

intézményvezető 

P.H. 

 

  



 

Megismerési nyilatkozat 

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő munkakörben foglakoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzatot a mai 
napon megismertem és támogatom  

Név Beosztás Dátum Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

 

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzatát jóváhagyom: 

intézményvezető 

Cserkeszőlő, 2022…………………… 
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Panaszkezelési 

szabályzat 

 

 

 

 
Hatályba lépés időpontja:2022…………………. 

Visszavonásig érvényes. 

 

 

Készítette: Tóth Krisztina 

Intézményvezető 
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Panaszkezelési szabályzat 
 

 

1.1 A panasz bejelentésének módja 

 

- szóban, személyesen 

- írásban (személyes átadással, postai vagy elektronikus módon) 

 

Szóbeli, személyes panasztétel esetén az intézmény házirendjében megjelölt vezetői fogadó órán 

lehet jelezni. 

 

Postai úton bármikor, az intézmény címére: PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda 5465 

Cserkeszőlő Szinyei út 1.  

 

Elektronikus levélben az ovoda@cserkeszolo.hu       - ra lehet írni 

 

1.2   A panasz fogadása 

 

A panaszt fogadhatja: 

 

- pedagógus 

-intézmény vezetője 

 

A panaszkezelés fokozatai: 

 

- konkrét esetben illetékes személy kezeli a problémát 

-pedagógushoz fordulnak 

- az intézmény vezetőjéhez fordulnak 

- fenntartó bevonása (panasz jelentése, továbbítás) 

 

1.3. A panasz kezelése és megválaszolásának rendje 

 

A panaszos a problémájával az érintetthez fordul. A panaszt felvevő személy saját hatáskörében 

kísérletet tesz a panasz okának elhárítására, a probléma megnyugtató lezárására, amennyiben ez 

lehetséges. Ha a panasz okát nem sikerül elhárítani, a panasz tényéről, körülményeiről tájékoztatja az 

intézmény vezetőségét. 

 

A panasz jogosságát, az okával kapcsolatos körülményeket az intézményvezető megvizsgálja, 

jogossága esetén az ok elhárításáról intézkedik. 

 

A panasz valóságtartalmát, a panaszt kiváltó problémának oktatási folyamatra gyakorolt hatását meg 

kell vizsgálni. Ebbe az érintett feleket- pedagógusokat, dajkákat, szülőket stb.- be kell vonni. 

 

A panaszbejelentés kivizsgálására szükség szerint más szakembert, intézményt is jogosultak vagyunk 

bevonni. 

 

Az eljárás az érintett felek közös helyzet elemzésére épül, és csak a legszükségesebb esetben von be 

külső szereplőt a felmerült probléma megoldása érdekében. 

 

 



PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda  

5465 Cserkeszőlő Szinyei u.1.   OM:201884 

3 

 

A kivizsgálást folytató személy(ek) a rendelkezésre álló információk alapján a valóságos tényállást 

megállapítja. 

 

Amennyiben a panaszról megállapításra kerül, hogy nem jogos, azt a panaszkezelő személynek 

közölnie kell a panaszt tevővel oly módon, hogy a válasz adásával egyidejűleg a probléma kezelésére 

tanácsot kell adnia, vagy abban segítséget kell nyújtania. 

 

Ha a panaszban foglaltaknak helyt ad, a panaszról hozott döntéséről és a szükséges intézkedésről 

tájékoztatja a partnert. 

 

Határidők: 

 

A panasz kivizsgálásának időtartama a panasz beérkezésétől számított 5 munkanap. 

 

A panasz elutasítása esetén a partner tájékoztatása ugyancsak 5 munkanapon belül történik. 

 

Jogos panasz rendezése és a partner tájékoztatása 30 napon belül történik. 

 

Amennyiben a fenti időtartamnál hosszabb időt vesz igénybe a panasz kivizsgálása, a panaszost a 

bejelentés beérkezésétől számított 10 napon belül értesítjük arról, hogy az ügye folyamatban van, 

illetve az érdemi válasz várható időpontjáról is értesítjük az indokok megjelölésével, tájékoztatjuk a 

jogorvoslati lehetőségekről. 

 

2. A panaszkezelés folyamata 

 

2.1. A panaszkezelési eljárás folyamata 

 

1. A panasz benyújtása   

2. Regisztráció 

3. Kivizsgálás 

4. Döntés 

5. Válasz 

6. Elemzés 

 

A panaszkezelési folyamat végén elemző (monitoring) tevékenységet végzünk, ahol is sor kerül a 

panaszok átfutási idő hosszának, a partnerek panaszkezeléssel kapcsolatos elégedettségének, a 

panaszok számára vonatkozó mutatószámokat illetően érkező visszajelzések vizsgálatára. 

 

A keletkezett írásos anyagokat irattárban őrizzük. 

 

2.2 A döntés lehetséges változatai 

 

- a panasz elfogadása 

- a panasz részbeni elfogadása 

- a panasz elutasítása 

 

2.3. Jogorvoslati lehetőségekről 

A panasz elutasítása esetén az óvoda a partnert írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával milyen 

szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 
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3. Panasznyilvántartás 

 

3.1. A panaszkezelési eljárás dokumentálása 

 

A szóbeli, helyben rendezett panaszokról nem kell jegyzőkönyvet felvenni, azonban, ha a szóbeli 

panasz helyben nem oldható meg, a bejelentésről emlékeztetőt kell írni (probléma leírás). 

 

A panasz kezelési eljárás gyakorlati lépéseit minden esetben írásban kell rögzíteni (hitelesített 

egyeztetések, megállapodások, emlékeztetők). 

 

A dokumentumokat az érdekelt felek aláírásaikkal hitelesítik. Megoldott probléma esetén 

jegyzőkönyv készül. 

 

A panasszal kapcsolatos iratok megőrzési ideje 5 év. 

 

3.2. Dokumentációs előírások 

 

A panaszokról az intézményvezető „Panaszkezelési nyilvántartást” vezet, mely a következő adatokat 

tartalmazza: 

 

- a panasztétel időpontja, módja 

- a panasztevő neve 

- a panasz leírása (amennyiben a panasztétel írásban történ, az írott dokumentum) 

- a panaszt az intézmény nevében fogadó személy neve, beosztása 

- a panasz kivizsgálásának módja, eredménye (kivizsgálás során beszerzett információkat és esetleges 

szakvéleményt is tartalmazhat) 

- az esetleg szükséges intézkedés megnevezése, várható eredménye 

- az intézkedés végrehajtásáért felelős személy neve 

- a panasztevő tájékoztatásának időpontja 

 

- ha a tájékoztatás írásban történt, annak dokumentuma 

- írásban tett panasz esetén a panasztevő nyilatkozata, hogy a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja, 

illetve ennek hiányában jegyzőkönyv, indoklással arról, hogy nem fogadja el 

- ha a panasztevő a tájékoztatásban foglaltakat nem fogadja el, a jegyzőkönyv utóirataként feljegyzés 

a további teendőkről. 

 

4. Panaszkezelési eljárásrend az alkalmazottak részére 

 

Cél: az óvodában történő munkavégzés során felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi 

időpontban, a legmegfelelőbb szinten lehessen megoldani. 

 

Az alkalmazott panaszát szóban vagy írásban eljuttatja a felelős, kompetens személyhez vagy aki a 

felelőse annak a területnek, ahol a probléma felmerült. A felelős kivizsgálja a lehető legrövidebb időn 

belül (3 munkanap alatt) a panasz jogosságát. Ha a panasz nem jogos, akkor a felelős tisztázza az 

ügyet a panaszossal. A jogosnak minősített panasz esetén a felelős és a panaszos az egyeztetést, 

megállapodást írásban rögzítik és elfogadják az írásban foglaltakat. Ebben az esetben nyugtázzuk, 

hogy a probléma lezárult. Amennyiben a panasz megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap 

időtartam után közösen értékeli a panaszos és a felelős, hogy mennyire vált be a javasolt megoldás. 
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Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg sem a felelős, sem az intézmény vezető 

közreműködésével, akkor az intézmény vezető a fenntartó felé jelez és 15 munkanapon belül az 

intézmény vezető a fenntartó képviselőjének bevonásával megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot 

tesz a probléma kezelésére- írásban is. 

 

A fenntartó képviselője és az intézmény vezető egyeztetnek a panaszossal, a megállapodást írásban 

rögzítik. Amennyiben türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után közösen értékelik, hogy 

mennyire vált be a javasolt megoldás. Amennyiben a probléma megnyugtatóan lezárult, a megoldást 

írásban rögzítik az érintettek. 

 

Ha a panaszos nem fogadja el az intézmény vezetői, illetve a fenntartói javaslatot, akkor 

problémájával a területileg illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordulhat. 

 

5. Egyéb rendelkezések 

 

A szabályzat személyi és térbeli hatálya 

 

A szabályzat az intézmény valamennyi partnerére, szervezeti egységére, alkalmazottjára kiterjed. 

 

A szabályzat elérhetősége 

 

Jelen panaszkezelési szabályzatát az intézmény a székhelyén is elérhetővé teszi. 

 

 

A szabályzat hatályba lépése 

 

Jelen szabályzat 2022…………………..napjától hatályos. 

Visszavonásig érvényes. 

 

 

 

      ------------------------------------------- 

          intézményvezető 
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Jóváhagyási, egyetértése, véleményezési záradék 

 

A PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda intézmény panaszkezelési szabályzatát a szülői 

szervezet tagjai 2022……………… megismerték, véleményezték, javaslattevő jogukkal 

rendelkeztek. 

 

A PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda intézmény szabályzatának tartalmával 

kapcsolatosan egyetértését kinyilvánította a nevelőtestület, illetve az közalkalmazotti közösség 

2022………………….  

 

Kapcsolódó dokumentumok és jogszabályok 

 

SZMSZ 

Munkaköri leírások 

Iratkezelési szabályzat 

 

2013. évi CLXV. tv a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

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

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

intézmények névhasználatáról 

1.sz melléklet a 20/2012. ( VIII. 31.) EMMI- rendelethez: a nevelési- oktatási intézmény irattári terve 

és az iskolai záradékok  , lásd  irattár. 
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Melléklet 
 

PANASZKEZELÉSI NYILVÁNTARTÓ LAP Sorszám: 

Panasztétel időpontja:  

Panasztevő neve, elérhetősége:  

Panasz benyújtásának módja: (aláhúzandó) Szóbeli: személyes/ telefon 

Írásbeli: postai levél/ személyesen átadott levél/ e-

mail/ fax 

Panasz leírása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panaszfelvevő neve, beosztása:  

Kivizsgálás módja, eredménye: 

 

 

 

 

 

Szükséges intézkedés: (a kivizsgálás során beszerzett 

információk, szakvélemények stb. rövid leírása. A 

panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírása, 

elutasítás esetén annak indoklása). 

 

 

 

 

 

Csatolt mellékletek megnevezése: 

 

 

 

 

Panasztevő tájékoztatásának időpontja, módja: 

 

 

A kivizsgálásért és intézkedésért felelős személy 

neve: 
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Megismerési nyilatkozat 

 

A Panaszkezelési szabályzatot a mai napon megismertem és munkavégzésem során 

köteles vagyok az abban foglaltak betartására.  

 

 
Név Beosztás Dátum Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Cserkeszőlő, 2022……………….. 

 

        ……………………………….. 

         Tóth Krisztina 

         intézményvezető 



 

 

PS ÁMK Cserkeszőlő  
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Takarítási szabályzat 
 

 

 

 

 

 

 
Készítette: 

Tóth Krisztina 

intézményvezető 
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A PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvodában 3 fő dajka végzi a takarítási feladatokat. 

 

1.  A szabályzat célja: 

 Leírni azokat a takarítással és fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységeket, amelyek 

 által létrehozott higiéniai színvonal hozzájárul az intézményi igényeknek, 

 előírásoknak. 

 

2. A szabályzat érvényessége: 

 A szabályzat visszavonásig érvényes 

 

3. A szabályzat érvényességi területe: 

 PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda  

5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1. 

 

4. A szabályzat hatálya: 

 Az utasítás kiterjed mindazon személyekre, akik az intézménynél folyó

 tevékenységben részt vesznek. 

 

5. Általános feltételek: 

 A takarítást végző dolgozóknak megfelelő ismerettel kell rendelkezniük a tevékenység 

szakszerű végrehajtásának módjáról, a munkavédelmi és biztonsági rendszabályokról. 

Ennek érdekében gondoskodni kell az érintettek alap-, és rendszeres emlékeztető 

oktatásáról. 

 Kizárólag alkalmas és engedélyezett tisztító, fertőtlenítő szereket (takarítószereket) 

szabad használni. Ettől eltérni nem lehet.  

 A takarítást a gyerekek jelenlétében nem szabad végezni.  

 A takarításhoz használt eszközöket, vegyszereket erre a célra kialakított külön 

helyiségben/vagy szekrényben, elzárva kell tárolni.  

 A takarításhoz használt vegyszereket eredeti csomagolásban, az azonosítást biztosító 

edényben kell tárolni, az adagoláshoz használt eszközöket meg kell jelölni.  

 Tilos a fertőtlenítőszereket keverni! 

 Be kell tartani a töménységre, hőmérsékletre, behatási időre vonatkozó előírásokat, 

 A tisztító és fertőtlenítőszerekhez mellékelt munkavédelmi előírásokat szigorúan be kell 

tartani! 

 A tisztító és fertőtlenítőszerek aktuálisan érvényes biztonsági adatlapját a szerek 

tárolási helyén, jól hozzáférhetően kell tárolni. 

 Gondoskodni kell arról, hogy az alkalmazott takarító eszközök alkalmasak legyenek a 

feladat elvégzésére, és ne okozzanak keresztszennyeződést vagy fertőződést. 

 

A különböző tisztaságú helyiségek takarításához külön takarítóeszközöket használunk, hogy 

megelőzzük a keresztszennyeződést. A felcserélhetőség elkerülése érdekében célszerűen 

színkódos jelölést alkalmazunk, ahol lehetséges. 

 

6. TAKARÍTÁS 

 

6.1. Napközbeni takarítás 

A napközbeni takarítás szolgálja a megfelelő tisztaságot, a csoportszoba rendbetételét 

étkezések, öltöző, szükség esetén különböző tevékenységek után. 
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6.2. NAPITAKARÍTÁS: 

A nap befejezése után a csoportszobákban, mosdókban, öltözőkben, közlekedési helyeken fel 

kell takarítani, a felületet felmosni, lemosni, szőnyegeket felporszívózni, a port letörölni, a 

gyermekek fogmosó felszerelését elmosni. 

 

6.3. HETI TAKARÍTÁS 

Megegyezik a napi takarítással, de a könnyen mozdítható tárgyak alatt, illetve mögött is el kell 

végezni a szükséges takarítási műveleteket. Pókhálózni kell a falakat, sarkokat. A polcokat 

fertőtlenítő lemosással kell tisztítani. A fogmosó poharakat fertőtlenítőszerbe kell áztatni. 

 

6.4. HAVI TAKARÍTÁS 

 

 A havi takarítás magába foglalja a csővezetékek, nyílászárók, ablakpárkányok 

takarítását is. 

 Az asztalokat, székeket alaposan le kell mosni, a játékokat fertőtleníteni. 

 Ablakokat megtisztítani, függönyöket kimosni. (3 havonta) 

 

6.5. ÉVES TAKARÍTÁS 

 

A bútorok kipakolása, elmozdítása, letakarítása, összes játékeszköz, kárpitok tisztítása. Ez a 

munka összekapcsolódik a tisztasági meszeléssel, és a nagyobb karbantartási munkák 

végzésével. 

 

6.6. TORNASZOBA 

 

 Naponta foglalkozások előtt felmosni, portalanítani. 

 Hordozható eszközök mögött, alatt portalanítás. 

 Havonta a torna foglalkozáshoz használt kisebb eszközök, labda, karika, bőr 

szőnyegek, zsámolyok, padok fertőtlenítő lemosása. 

 

6.7. MOSÁS, VASALÁS 

 

Az óvoda textíliáinak mosása, vasalása a dajkák feladata. Az asztalterítőket hetente kétszer 

(szükség szerint) kell cserélni. 

A csoportokban használt textíliák, függönyök mosására 3 havonta kerül sor. 

 

6.8. UDVAR 

Az intézmény külső környezetének takarítása: naponta, illetve szükség szerint. 
 

 

A takarítás eszközei 

 

A takarításhoz csak tiszta, hibátlan eszközök használhatók.  

A megfelelő eszköz kiválasztása során ügyelni kell arra, hogy az ne sérüljön a tisztítandó felület.  

Külön takarítóeszközök vannak a különböző helyiségekben. 

 

7. TAKARÍTÁSI REND 

 

 Reggel Ebéd után Délután 

Csoportszobák  Napközbeni takarítás: csoportos dajka. 
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Napi takarítás a köztes és délutános dajka. 

Fejlesztő szoba  Napi takarítás: 

Köztes és 

délutános dajka 

Konyha Napközbeni a takarító feladata. Napi a köztes és 

délutános dajka. 

Mosdók Csoportos dajka csoportos dajka Napi a köztes és 

délutános dajka. 

Tornaterem foglalkozás előtt csoport dajka 

Iroda Napi a köztes és délutános dajka. 

Udvar Reggeles dajka. Csoportos dajka Csoportos dajka 

 

8. Engedélyezett vegyszerlista 

 

Az engedélyezett vegyszerlista és a vegyszerekhez tartozó biztonsági adatlapok az irodában, az 

erre a célra kialakított dossziéban megtalálhatóak! 

 

 

Cserkeszőlő, 2022……………………………… 

 

 

            

          Tóth Krisztina 

          intézményvezető 
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Megismerési Nyilatkozat 

 

A Takarítási szabályzatot a mai napon megismertem és munkavégzésem során 

köteles vagyok az abban foglaltak betartására. 

Név: Beosztás: Dátum: Aláírás: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Cserkeszőlő, 20…………… 

…………………………… 

         intézményvezető 
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Törvényi hivatkozás 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 6. § (4) bekezdése 

 

Az intézményi kockázatok kezelésének folyamata 

 

A PS ÁMK Cserkeszőlő működésének alapvető érdeke, hogy elérje célkitűzéseit.  

A szervezet a szervezeti cél érdekében végzett tevékenysége, működése során különféle 

kockázatokkal szembesül. 

 

A PS ÁMK Cserkeszőlő vezetésének feladata: 

• A szervezet eredeti céljainak elérhetőségét, és teljesítésének valószínűségét 

elősegítse 

• Időben csökkentse minimálisra az intézményi célok teljesítését veszélyeztető 

tényezők bekövetkeztének esélyét, lehetséges hatását 

 

A kockázatok elsődleges okai lehetnek: 

• Véletlenszerű események 

• Hiányos ismeret vagy információ 

• Az ellenőrzés hiánya és/vagy az ellenőrzések gyengesége a szervezetben 

 

A kockázatkezelés állandó, ciklikus folyamat, mely az alábbi lépéseket tartalmazza: 

• A kockázat azonosítása, azonosításra alkalmas keretek meghatározása 

• A kockázatok értékelése 

• A szervezet vagy vezetés számára az elfogadható kockázati szint meghatározása  

• A kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók azonosítása 

• A kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelése, meggyőződés a 

tervezett válaszintézkedések hatékonyságáról. 

• A válaszintézkedés “beépítése” és a kialakított keret rendszeres felülvizsgálata. 

 

 Általános rész 

 

1. Az eljárásrend célja 

• Az intézmény kockázatkezelési eljárásának meghatározására szolgál (kockázat 

azonosítása, mérése és kezelése) 

• Az intézmény feltárja a kockázatot, megelőzi a kockázatos események, 

következmények előfordulását. 

 

2. A kockázat fogalma 

A kockázat lehet  

• Egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van az intézmény 

célkitűzéseire 

• Lehet véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információ 

• Eredendő kockázat: amely szabálytalanságok, vagy a megvalósítás során fellépő hibák 

előfordulásának kockázata 
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• Ellenőrzési kockázat: Az eredendő kockázat, vagy a szabálytalanságokat meg nem 

előző, illetve fel nem táró folyamatba be nem épített ellenőrzési eljárásokból fakadó 

kockázat.  

 

3. A kockázat kezelője 

• Az egyes tevékenységek / területek szabályzatai tartalmazzák, hogy ki a felelős (ki 

végzi a kockázatkezelés feladatát) 

• Az egyes tevékenységek / területek szabályzatai tartalmazzák, hogy a felelősöknek 

milyen döntéseket lehet és kell hozni a kockázatok megszüntetésének módjáról. 

 

4. A kockázatkezelési hatókör 

Az intézményvezető felelőssége és kötelessége:  

• Az éves költségvetési terv kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése, 

illetve a tevékenységről való beszámolás során a kockázati tényezők, elemek 

azonosítása, a kockázatok bekövetkezésének valószínűsítése, a kockázati hatás mérése 

és semlegesítése. 

• A kockázatelemzés felöleli az intézmény valamennyi tevékenységi területét. 

• A vezető évente (az éves munkaterv elkészítése során) elkészíti az intézmény 

célkitűzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok elemzését (azonosítását és 

értékelését), valamint annak kezelési módját 

• A vezető felméri, mi jelenthet kockázatot az adott területen, és mekkora kockázat 

nagyságokkal lehet számolni, és a meghatározott kockázati nagyság alapján milyen 

intézkedéseket kell elvégeznie. 

• A vezető az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst jelöl 

ki. 

 

 A végrehajtás szabályai 

 

1. A kockázat azonosítása  

A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek az intézmény célkitűzéseit 

veszélyeztető fő kockázatok. 

 

A kockázatvizsgálat munkamódszere 

• A kockázat vizsgálatot első lépcsőben az intézményvezető, második lépcsőben a 

mindenkori intézményvezető-helyettes végzi. Feladata, hogy felmérje az intézmény 

valamennyi tevékenységének kapcsolatát a fő célkitűzésekkel, és meghatározza a 

kapcsolódó kockázatokat.  

• Az első lépcső a tárgyévet megelőző november 30-ig, a második lépcső december 15-

ig fejezi be munkáját.  

 

A kockázat vizsgáló munkacsoport (intézményvezető-helyettes) munkamódszere:  

• Az érintett területek munkatársaival folytatott interjú, kérdőív és/vagy összegző 

megbeszélés (melynek időtartama nem több 15 percnél), amely alapján kialakítja az 

egyes területek kockázati térképét.  

• Az interjú írásos dokumentuma a munkavállalónként, név nélkül kitöltött kockázati 

térkép. 

• A munkacsoport kialakítja az intézmény összesített kockázati térképét. 
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• A beazonosítás folyamatához elengedhetetlen az intézmény célkitűzéseinek alapos 

ismerete: a legmagasabb szintű (stratégiai) céloktól lefelé a napi működés céljainak 

szintjéhez. A könnyebb kezelhetőség érdekében – az egyszerűsítés megkönnyíti a 

célkitűzésekhez tartozó alapvető kockázatok azonosítását és elemzését - érdemes ezek 

számát minimálisra szorítani. 

• A kockázatok azonosításához. szükséges kockázati kategóriák 

 

 

KÜLSŐ 

KOCKÁZATOK 

 

Infrastrukturális Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normális 

működést. 

Gazdasági Az infláció negatív hatással lehet a tervekre. 

Jogi és szabályozási A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt tevékenységek 

terjedelmét. A szabályozások nem megfelelő megkötéseket 

tartalmazhatnak. 

Környezetvédelmi A környezetvédelmi megszorítások a szervezet működési területén korlátot 

szabhatnak a lehetséges tevékenységeknek. 

Piaci Versenyhelyzet kialakulása vagy szállítói probléma negatív hatással lehet a 

tervekre. 

Elemi csapások Tűz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a kívánt 

tevékenység elvégzésének képességére. 

TEVÉKENYSÉGI 

KOCKÁZATOK 

 

Működés-stratégiai Nem megfelelő stratégia követése. A stratégia elégtelen vagy pontatlan 

információra épül. 

Működési Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitűzések. A célok csak részben 

valósulnak meg.  

Információs A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél kevesebb 

ismeretre alapozott döntést eredményez. 

Hírnév A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást fejthet ki. Például 

a kialakult rossz megítélés csökkentheti a kívánt tevékenység terjedelmét. 

Kockázat-átviteli Az átadható kockázatok megtartása, illetve azok rossz áron történő 

átadása. 

Technológiai A hatékonyság megtartása érdekében a technológia 

fejlesztésének/lecserélésének igénye. A technológiai üzemzavar 

megbéníthatja a szervezet működését. 

Újítási Elmulasztott újítási lehetőségek. Új megközelítés alkalmazása a 

kockázatok megfelelő elemzése nélkül. 
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EMBERI 

ERŐFORRÁS  

KOCKÁZATOK 

 

Személyzeti A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges 

számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya. 

Egészség és 

biztonsági 

Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a figyelmet, a 

munkatársak nem tudják teljesíteni feladataikat. 

 

Intézményünkben az egyes vezetői szintek felelnek a kockázatok felismeréséért és 

kezeléséért.  

 

Az intézményi integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásáért a mindenkori 

általános intézményvezető helyettes felel. A PS ÁMK Cserkeszőlő jelen Integrált 

kockázatkezelési eljárásrendjének elfogadásakor a koordinálásért felelős személy Boriné 

Kelemen Margit, intézményvezető- helyettes felel. 

 

2. Kockázatértékelés 

• A kockázat azonosítása 

• A számszerűsíthető kockázatokat számszerűsíteni kell. (pl. pénzügyi kockázatok). 

• Vannak, mint pl. a hírnév, ahol sokkal szubjektívebb értékmérés áll rendelkezésre 

• A kockázatvizsgálat közben szükséges a kockázati kategóriák besorolási kereteit is 

kialakítani (pl. magas, közepes, alacsony)  

 

Kockázat megnevezése                           KÖLTSÉGVETÉSI   KONCEPCIÓ 

Kockázat bekövetkezésének  

valószínűsége                                         ALACSONY 

Esetleg felmerülő kár mértéke              ALACSONY 

Kockázatkezelésre javasolt  

intézkedések                                           BELSŐ ELLENŐRZÉS 

Felelős neve                                           INTÉZMÉNYVEZETŐ 

                                                                            GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ 

 

 

Kockázat megnevezése  KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt 

intézkedések  

BELSŐ ELLENŐRZÉS  

Felelős neve  INTÉZMÉNYVEZETŐ, INTÉZMÉNYVEZETŐ-

HELYETTES                                                                

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ  
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Kockázat megnevezése  SZABÁLYZATOK ELKÉSZÍTÉSE 

AKTUALIZÁLÁSA  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt 

intézkedések  

HATÁRIDŐK BETARTÁSA  

Felelős neve  INTÉZMÉNYVEZETŐ, 

INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES, 

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ                                           

 

Kockázat megnevezése  A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS A 

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT 

FELHASZNÁLÁSA  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

MÉRSÉKELT  

Esetleg felmerülő kár mértéke  MÉRSÉKELT  

Kockázatkezelésre javasolt  

intézkedések  

MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT 

ELLENŐRZÉS 

Felelős  INTÉZMÉNYVEZETŐ, INTÉZMÉNYVEZETŐ- 

HELYETTES                                                                 

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ  

 

Kockázat megnevezése  A DOLOGI KIADÁSOK 

ELŐIRÁNYZATÁNAK 

FELHASZNÁLÁSA  

Kockázat bekövetkezésének  

valószínűsége  

ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt                       MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉS 

intézkedések   

Felelős  

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ, 

INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES                                                                  

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ  

 

 

 

 

 

Kockázat megnevezése  A SAJÁT BEVÉTELEK 

ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  
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Kockázatkezelésre javasolt  

intézkedések  PONTOS TERVEZÉS 

MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT 

ELLENŐRZÉS  

Felelős   INTÉZMÉNYVEZETŐ, GAZDASÁGI 

ÜGYINTÉZŐ  

 

Kockázat megnevezése  

 

EGYÉB BEVÉTELEK, ÁTVETT 

PÉNZESZKÖZÖK ELŐIRÁNYZATÁNAK 

TELJESÍTÉSE  

Kockázat bekövetkezésének  

valószínűsége  

ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt  

intézkedések  

MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉS  

Felelős  INTÉZMÉNYVEZETŐ, INTÉZMÉNYVEZETŐ- 

HELYETTES GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ 

 

 

Kockázat megnevezése  

 

BIZONYLATI REND ÉS 

BIZONYLATKEZELÉS  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

MÉRSÉKELT  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt 

intézkedések  

MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉS  

Felelős   INTÉZMÉNYVEZETŐ, GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ  

 

 

Kockázat megnevezése 

 

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége 

Esetleg felmerülő kár mértéke 

Kockázatkezelésre javasolt  

intézkedések 

felelős  

 

 

 

Kockázat megnevezése  

HÁZIPÉNZTÁRI, PÉNZKEZELÉSI 

TEVÉKENYSÉG 

MÉRSÉKELT 

 

 

ALACSONY 

MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ÉS 

INTÉZMÉNYVEZETŐI ELLENŐRZÉS 

INTÉZMÉNYVEZETŐ, GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ 

 

 

 

 

A BANKSZÁMLAFORGALOM 

KEZELÉSI TEVÉKENYSÉG  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke     ALACSONY  
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intézkedések  

 

  MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ÉS   

  INTÉZMÉNYVEZETŐI ELLENŐRZÉS  

Felelős    INTÉZMÉNYVEZETŐ, GAZDASÁGI    

  ÜGYINTÉZŐ  

 

Kockázat megnevezése  FŐKÖNYVI ÉS ANALITIKUS 

KÖNYVELÉS  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

MÉRSÉKELT  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt 

 intézkedések  

MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ÉS 

INTÉZMÉNYVEZETŐI ELLENŐRZÉS  

Felelős   GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ  

 

Kockázat megnevezése  A SELEJTEZÉSI TEVÉKENYSÉG  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt 

intézkedések  

MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ÉS 

INTÉZMÉNYVEZETŐI ELLENŐRZÉS  

Felelős     INTÉZMÉNYVEZETŐ, 

INTÉZMÉNYVEZETŐ- HELYETTES                                                                   

    

 

Kockázat megnevezése  PÉNZGAZDÁLKODÁSSAL 

KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt  

intézkedések  MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ÉS 

INTÉZMÉNYVEZETŐI ELLENŐRZÉS  

Felelős   

 

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ  

Kockázat megnevezése    VAGYONGAZDÁLKODÁS  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

  ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke    ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt   

intézkedések  

     BELSŐ ELLENŐRZÉS  

Felelős      INTÉZMÉNYVEZETŐ, INTÉZMÉNYVEZETŐ-   

   HELYETTES                                                                     

   GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ  

 

Kockázat megnevezése  A FÉLÉVES BESZÁMOLÁSI 
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TEVÉKENYSÉG  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt  

intézkedések  MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉS  

Felelős   INTÉZMÉNYVEZETŐ, GAZDASÁGI 

ÜGYINTÉZŐ,  

 

Kockázat megnevezése    AZ ÉVES BESZÁMOLÁSI     

  TEVÉKENYSÉG  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

  ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt  

intézkedések  

MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT 

ELLENŐRZÉS  

Felelős     INTÉZMÉNYVEZETŐ 

  GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ,  

 

 

3. Az elfogadható kockázati szint meghatározása 

• A feltárt kockázattal kapcsolatos reakciókat elviselhetőnek ítélt kockázati szint 

meghatározásával együtt kell eldönteni 

• Amennyiben a kockázat elviselhető szintű, nem kell intézkedést megfogalmazni 

• A kockázati „étvágy” a kockázati kitettségnek azt a szintjét jelenti, ami felett 

mindenképpen válaszintézkedést kívánunk tenni a felmerülő kockázatra 

• A kockázattűrő képesség, szubjektív, azonban a megfelelő kockázati stratégia 

kialakításának elengedhetetlen feltétele 

• Amennyiben a kockázat elfogadható szintre csökkentése aránytalanul nagy költséget 

igényel, intézkedést nem kell megfogalmazni. 

 

4. Kockázati reakciók 

 

A négy alapvető kockázatkezelési stratégia az alábbi lehet: 

• Kockázat átadása (biztosítás révén) 

• Kockázat elviselése (válaszintézkedés aránytalanul nagy költségei miatt) 

• Kockázat kezelése (célja a kockázatok elfogadható szintre való csökkentése) 

• Kockázatos tevékenység befejezése (közszférában nehezen megvalósítható) 

 

 

 

5. A kockázatokra adható válaszok, a kockázat-nyilvántartás 

• Az intézmény a kockázatvizsgálatok alkalmával azonosított kockázatokat az 

intézményi kockázat-nyilvántartásban (erre rendszeresített füzet) rögzíti.   

• A kockázatokat évente értékeljük 

• A kockázatok kezelését a kockázatkezelési tevékenység feladat és hatáskör szerinti 

felelős végzi, melyről negyedévente beszámol az intézmény vezetőjének.  
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6. Beépítés és felülvizsgálat 

Az intézményi feladatmegosztásnak megfelelően az egyes személyek céljai szorosan 

kapcsolódnak az intézmény legfontosabb célkitűzéseihez. A kockázatkezelés alapvető célja, 

hogy ez az összefüggésrendszer, és az ezzel kapcsolatos felelősség világossá váljék minden 

érintett számára. A célok szintjeivel párhuzamosan, illetve annak megfelelően a kockázatokért 

való felelősségeket is delegálnunk kell a megfelelő szintekre. A kockázatkezelés beépül a 

mindennapi tevékenységek közé, és nem elkülönült – csak időszakos – feladattá válik. 

 

A kockázati környezet állandó változása miatt a kockázatkezelési folyamat fontos 

tulajdonsága a folyamatos és rendszeres felülvizsgálat; ezért meg kell győződni arról, hogy a 

szervezet kockázati környezete („profilja”) változott-e vagy sem. 

 

7. A kockázatkezelés 

Az intézményvezető kockázatkezelési tevékenycégben támaszkodik a belső ellenőrzési 

csoport ajánlásaira, és az intézményvezető részére negyedévenként átadott, a kockázatkezelés 

aktuális helyzetét bemutató jelentésre. 

 

Amennyiben a jelentések a költségvetési évre szóló munkaterv végrehajtását megakadályozó 

tényezőket tartalmaznak, a kockázatok azonosítását követően az intézményvezető a 

kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó válasz/intézkedés meghozatalára tesz javaslatot.  

 

A választott intézkedés, kockázatkezelés hatását is szükséges felmérni, a felmérés eredményét 

szükséges összevetni az adott művelettel, tevékenységgel kapcsolatos eredetileg tervezett 

végeredménnyel. Ezért az intézményvezető a kockázatkezelési intézkedés kiadása előtt 

köteles az összevetést elvégezni. 

 

A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére, ezért a 

kockázatkezelés hatékony eszközeként az ellenőrzési nyomvonal kialakítását és karbantartását 

alkalmazzuk. A kockázatkezelési intézkedésnek tehát tartalmaznia kell az ellenőrzési 

nyomvonal módosítását is. 

 

A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében az intézményvezető intézkedik a 

legmagasabb kockázatú terület/tevékenység ellenőrzéséről (preventív ellenőrzés), folyamatos 

jelentést, beszámolót kér vagy helyszíni vizsgálatot tart, vagy felkéri a belső ellenőrzést 

vizsgálat elvégzésére. 

 

8. A kockázatkezelés időtartama 

A kockázatkezelés tevékenységét a döntés előkészítésnél, a költségvetési tervezés első 

szakaszaiban kell megkezdeni az intézményvezetőnek 

A költségvetési év során folyamatosan nyomon kell követnie a folyamatokat, frissítenie a 

megállapításait, illetve ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait a kockázatok folyamatos 

változásával. 
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9. A kockázatok és intézkedések nyilvántartása 

A feltárt kockázatokról, hibákról szóló dokumentumok nyilvántartását a rendes irattártól 

elkülönülten vezetjük úgy, hogy a kockázati nyilvántartásnak a rendes irattárból kell számot 

adni, míg a nyilvántartásba kerülő dokumentumoknak az irattári szám/sorszám azonosítót kell 

adni. Ennek felelőse az intézményvezető. 

A dokumentumoknak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedően a bekövetkezés 

valószínűségét, az esetleg felmerülő kár mértékét, a kockázat kezelésére javasolt intézkedést, 

valamint a felelős munkatárs nevét. 

A kockázatkezelési eseteket az intézményvezető elemzi és szükség esetén javaslatot tesz az 

egyes tevékenységek szabályozásának korszerűsítésére. 

 

Cserkeszőlő. 2022……………….. 

…………………………………… 

            intézményvezető 
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Záradék 

 

Alulírottak nyilatkozunk, hogy a PS ÁMK Cserkeszőlő Integrált kockázatkezelési 

eljárásrendjében foglaltakat megismertem, magamra nézve kötelezőnek tartom. 

 

Cserkeszőlő, 2022…………….. 

 

 

…………………………….                                       ……………………………. 

  intézményvezető helyettes        intézményvezető 

 

 

 

……………………………. 

gazdasági ügyintéző 
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1. számú melléklet 

Cél 

A kockázatfelmérés célja a kockázatok megállapítása és jelentőségük szerinti sorba állítása 

annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési valószínűsége, és azok 

milyen hatással lehetnek a szervezetre, ha valóban felmerülnek. 

 

Módszer 

A kockázatok felmérésének számos módszere létezik, de sikere döntő mértékben attól függ, 

hogy milyen információk állnak rendelkezésre. 

Az információgyűjtés technikái: 

▪ interjúk 

▪ kérdőívek 

▪ összegző megbeszélések (a szavazási technika alkalmazásával). 

 

A várható kockázatok teljes körének összegyűjtését követően, az egyes kockázatokat – azok 

valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatása alapján – térképen kell ábrázolni.  

 

Kockázati térkép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyes tevékenység / területek által elkészített ábrák összegzésével határozható meg az 

intézmény kockázati térképe. 

 

A kockázati térkép elemzése: 

A jobb felső negyedben azonosított kockázatok a legjelentősebb kockázatok, a bal alsó 

negyed kockázatai a legkisebb szintűnek minősíthetők. A bal felső és a jobb alsó negyed 

kockázatai mérsékeltnek minősíthetők. 

A kockázati térképet ki kell egészíteni a 9. pont szerinti szempontokkal. 
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Megismerési Nyilatkozat 

Az Integrált kockázatkezelés eljárásrendje szabályzatot a mai napon 

megismertem. 

Név: Beosztás: Dátum: Aláírás: 
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 Név: Beosztás: Dátum: Aláírás: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Cserkeszőlő, 2022…………… 

 

        …………………………… 

intézményvezető 



 

PS ÁMK Cserkeszőlő 

Napköziotthonos Óvoda 

5465 Cserkeszőlő 

Szinyei u.1. 

OM:201884 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS ÁMK Cserkeszőlő 

Napköziotthonos Óvoda 

Iratkezelési szabályzata 

 

 

 

 

 

2022. 

 

 

 
 



 

I. Fejezet 

Általánosrendelkezések 

1. A PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda iratkezelési szabályzata 

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény 10. §-ának (1) bekezdése, 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. 

számúmelléklete és a 

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

alapján készült. 

Az iratkezelési szabályzat hatálya 

 

2. Az iratkezelési szabályzat hatálya kiterjed az intézményben keletkező, az oda érkező, 

illetve az onnan továbbított valamennyi iratra. 

 

Az iratkezelés szabályozása 

 

3. Az iratkezelési szabályzat az iratok kezelésének biztonságos módját, rendszerezését, 

nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba átadását 

szabályozza. 

4. Az intézmény vezetője az intézmény szervezeti és működési szabályzatában 

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

összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket, továbbá kijelöli az 

iratkezelés felügyeletét ellátó személyt. 

 

Az iratkezelés felügyelete a szerven belül 

 

5. Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és 

ügyrendi szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári 

tervek és iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és 

biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az 

iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, 

felügyeletéért az intézmény vezetője felelős. 

6. Az intézmény iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy az oda érkezett, ott 

keletkező, illetve onnan továbbított irat: 

a) azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen; 

b) tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető; 

c) kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen; 

d) szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez megfelelő 

feltételek biztosítva legyenek; 

e) a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen; 

f) a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása 

megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen; 

g) az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű 

működéséhez megfelelő támogatást biztosítson. 

7. Az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik: 

a) az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a 

szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat 

módosítását; 

b) az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és 

továbbképzéséről; 



 

c) az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, kézbesítőkönyv, 

iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai programok, adathordozók stb.) 

biztosításáról; 

d) a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről; 

e) egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról. 

 

II. Fejezet 

 

Az iratok kezelésének általános követelményei 

 

Az iratok rendszerezése 

 

8. A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének 

áttekinthetősége érdekében az azonos ügyre - egy adott tárgyra - vonatkozó iratokat egy 

irategységként, ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban 

keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak) 

minősülnek. 

9. Az ügyiratokat, valamint a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó 

egyéb más iratokat - még irattárba helyezésük előtt - az irattári tervben meghatározott 

irattári tételekbe, a tárgyi alapon, indokolt esetben iratfajta alapján kialakított irattári 

egységekbe kell besorolni. 

 

Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása 

 

10. Az iratot e célra rendszeresített papíralapú iktatókönyvben, iktatószámon kell 

nyilvántartani(iktatni). 

Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy az iktatókönyvet az ügyintézés hiteles 

dokumentumaként lehessen használni. Az iratforgalom keretében az átadást-átvételt 

minden esetben úgy kell végezni, hogy egyértelműen bizonyítható legyen, ki, mikor, kinek 

továbbította vagy adta át az iratot. Az iratok iktatásával és az iratforgalom 

dokumentálásával biztosítani kell, hogy az ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten 

belüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető, az iratok holléte pedig naprakészen 

megállapítható legyen. 

 

Az iratkezelés megszervezése 

 

11. A PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda iratkezelése központi iratkezelési 

rendszerben valósul meg. 

 

III. Fejezet 

 

Az iratkezelés folyamata 

 

A küldemények átvétele 

 

12. A küldemény átvételére jogosult: 

a) a címzett vagy az általa megbízott személy; 

b) az intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy; 

c) az iratkezelést felügyelő vezető vagy az általa megbízott személy; 

d) a postai meghatalmazással rendelkező személy; 

13. A küldeményt átvevő köteles ellenőrizni: 

a) a címzés alapján a küldemény átvételére valójogosultságát; 

b) a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét; 

c) az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt csomagolás sértetlenségét. 



 

(2) Az átvevő köteles gondoskodni az egyéb jogszabályban vagy a szerv belső 

szabályzatában előírt biztonsági követelmények szerinti feladatok elvégzéséről. 

14. Az átvevő a papíralapú iratok esetében a kézbesítőokmányon olvasható aláírásával 

és az átvétel dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri. Az „azonnal” és „sürgős” 

jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni. Amennyiben 

iktatásra nem jogosult személy veszi át az iratot, úgy azt köteles haladéktalanul, de 

legkésőbb az érkezést követő első munkanap kezdetén a címzettnek vagy az illetékes 

iktatóegységnek iktatásra átadni. 

15. Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papíralapú iratok esetében az 

átvételi okmányon jelölni kell, és soron kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának 

meglétét. A hiányzó iratokról vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt értesíteni kell. 

16. A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt azonnal 

továbbítani kell a címzetthez, illetőleg azt a szignálásra jogosultnak soron kívül be kell 

mutatni. 

17. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani 

kell a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Amennyiben 

a feladó nem állapítható meg, a küldeményt irattárazni és az irattári tervben meghatározott 

idő után selejtezni kell. 

 

A küldemény felbontása 

 

18. Az intézményhez érkezett küldeményt - a minősített iratok kivételével 

a) a címzett, vagy 

b) a központi iratkezelést felügyelő vezető által írásban felhatalmazott személy, vagy 

c) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti egység dolgozója 

bonthatja fel. 

19. Felbontás nélkül   dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani azokat a 

küldeményeket, 

a) amelyek „s. k.” felbontásra szólnak, 

b) amelyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte, valamint 

c) amelyek névre szólóak és megállapíthatóan magánjellegűek. 

A küldemények címzettje köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény 

iratkezelési szabályzat szerinti iktatásáról. 

20. A küldemények téves felbontásakor a felbontó az átvétel és a felbontás tényét a 

dátum megjelölésével, dokumentáltan köteles rögzíteni, majd gondoskodnia kell a 

küldemény címzetthez való eljuttatásáról. 

21. A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell a jelzett mellékletek meglétét és 

olvashatóságát. Az esetlegesen felmerülő problémák tényét rögzíteni kell, és erről 

tájékoztatni kell a küldőt is. 

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

tartalmaz, a felbontó az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az iratokon vagy 

feljegyzés formájában az irathoz csatoltan feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb 

értéket - elismervény ellenében - a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak átadni. Az 

elismervényt az irathoz kell csatolni. 

23. Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik vagy 

fűződhet, gondoskodni kell, hogy annak időpontja harmadik fél által megállapítható 

legyen. Papíralapú irat esetében a benyújtás időpontjának megállapítása a boríték 

csatolásával biztosítható. Amennyiben a beküldő nevét vagy pontos címét az iratból nem 

lehet megállapítani, az ezek igazolására szolgáló információhordozókat az irathoz kell 

csatolni. 

24. Az elektronikus iratot gépi adathordozón (hajlékony lemez, CD ROM stb.) 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(ok) tárgyát, a fájlnevét, fájltípusát, rendelkezik-e 



 

elektronikus aláírással és az adathordozó paramétereit. Átvételkor ellenőrizni kell a 

kísérőlapon feltüntetett azonosítók valóságtartalmát. 

25. Az irat munkahelyről történő kiviteléről, munkahelyen kívüli tanulmányozásáról, 

feldolgozásáról, tárolásáról belső szabályzatban kell rendelkezni. 

26. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást tartalmazó, illetve a közérdekű 

adatok megismerésére irányuló kérelmek kezeléséről belső szabályzatban kell rendelkezni. 

 

Az iktatókönyv 

 

27. Iktatás céljára évente megnyitott, hitelesített iktatókönyvet kell használni. Az 

iktatást minden évben 1-es sorszámmal kell kezdeni. 

Az iktatókönyvnek kötelezően kell tartalmaznia az alábbi adatokat: 

a) iktatószám; 

b) iktatás időpontja; 

c) küldemény elküldésének időpontja, módja; 

d) küldő megnevezése, azonosító adatai; 

e) érkezett irat iktatószáma (idegenszám); 

f) mellékletek száma; 

g) ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző megnevezése; 

h) irattárgya; 

i) elő- és utóiratok iktatószáma; 

j) kezelési feljegyzések; 

k) ügyintézés határideje, és végrehajtásának időpontja; 

l) irattári tételszám; 

m) irattárba helyezés időpontja. 

28. Az ügyirat tárgyát - illetőleg annak megállapítására alkalmas rövidített változatot - 

az iktatókönyv „tárgy” rovatába be kell írni. A tárgyat csak egyszer, az ügyirathoz tartozó 

első irat nyilvántartásba vétele alkalmával kell beírni, kivéve, ha az - az irat tartalmát nem 

érintően - lényegesen megváltozott, ebben az esetben az új tárgyat úgy kell bevezetni, 

hogy az eredeti tárgy is felismerhető maradjon. 

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

zárni. A kézi iktatókönyv esetében az iktatásra felhasznált utolsó számot követő 

aláhúzással kell a zárást elvégezni, majd azt a keltezést követően aláírással, továbbá a 

körbélyegző lenyomatával hitelesíteni kell. 

 

Az iktatószám 

 

30. Az iratot el kell látni iktatószámmal és az irat egyéb azonosító adataival. Az 

iktatószám felépítése a központi ügyiratkezelés esetén: főszám/év. (Gyűjtőszám használata 

esetén: Főszám/alszám/év. Gyűjtőszám alkalmazásakor az alszámokról ún. gyűjtőívet kell 

vezetni.) 

31. Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámon 

kell nyilvántartani. Egy iktatókönyvön belül a főszámokat folyamatos sorszámos 

rendszerben kell kiadni. Az ügyirathoz tartozó iratokat az iktatási főszám alatt 

folyamatosan kiadott alszámokon kell nyilvántartani. 

 

Az iktatás 

 

32. Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő 

munkanapon be kell iktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, expressz 

küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat. 

33. Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani: 

a) könyveket, tananyagokat; 

b) reklám anyagokat, tájékoztatókat; 



 

c) meghívókat; 

d) nem szigorú számadású bizonylatokat; 

e) bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat; 

f) pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint); 

g) munkaügyi nyilvántartásokat; 

h) anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat; 

i) közlönyöket, sajtótermékeket; 

j) visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat. 

34. Téves iktatás esetén a kézi iktatókönyvben a bejegyzést áthúzással kell 

érvénytelenítni, oly módon, hogy az érvénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés 

olvashatósága mellett - kétségtelen legyen. A tévesen kiadott iktatószám nem használható 

fel újra. 

35. A kézi iktatókönyvben 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. 

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

irathoz kell szerelni. Amennyiben az irat iktatása nem lehetséges az előzmény főszámára, 

rögzíteni kell az iktatókönyvben az előirat iktatószámát, és az előzménynél a jelen irat 

iktatószámát, mint az utóirat iktatószámát. 

 

Szignálás 

 

37. Az iratkezelő az érkezett iratot köteles az intézmény vezetőjének vagy a vezető 

megbízottjának átadni, aki kijelöli az ügyintézést végző személyt (szignálás). Az irat 

szignálására jogosult meghatározza az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait 

(feladatok, határidő, sürgősségi fok stb.). Ezeket a szignálás idejének megjelölésével 

írásban teszi meg. Az intézmény vezetője elrendelheti az irat bemutatás előtti iktatását. 

 

Kiadmányozás 

 

38. Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti 

és működési szabályzatban, ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező 

személy írhat alá. Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet 

továbbítani. Nem minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás, a fizetési 

azonosítóról és az iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás, valamint az Iratkezelési 

Szabályzatban meghatározott egyéb dokumentumok. 

39. Az irat akkor hiteles kiadmány, ha: 

- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az 

„s. k.” jelzés szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, 

továbbá 

- a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos 

bélyegzőlenyomata szerepel. 

Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő 

- a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés, vagy a kiadmányozó alakhű 

aláírásmintája és 

- a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata. 

Az intézménynél keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője, vagy 

ügyintézője hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is 

kiadni. 

40. A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a 

hivatalos célra felhasználható elektronikus aláírásokról nyilvántartást kell vezetni. 

 



 

Expediálás 

 

41. A kiadmányozott iratokat az érintett címzetthez, címzettekhez továbbítani kell. Az 

iratkezelőnek ellenőriznie kell, hogy a hitelesített iratokon végrehajtottak-e minden kiadói 

utasítást, és a mellékleteket csatolták-e. E feladat elvégzése után dokumentálni kell a 

nyilvántartással, továbbítással kapcsolatos információkat. 

42. A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, külön 

kézbesítő, futárszolgálat stb.). 

 

Irattározás 

 

43. Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően 

kell végezni. 

44. Átmeneti irattárba lehet elhelyezni az elintézett, további érdemi intézkedést nem 

igénylő, kiadmányozott, irattári tételszámmal ellátott ügyiratokat. 

45. Irattárba helyezés előtt az ügyintézőnek az ügyirathoz - ha eddig nem történt meg - 

hozzá kell rendelnie (papíralapú irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell 

vizsgálni, hogy az előírt kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e. A feleslegessé vált 

munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból ki kell emelni, és a selejtezési eljárás 

mellőzésével meg kell semmisíteni. Ezt követően be kell vezetni az iktatókönyv megfelelő 

rovatába az irattárba helyezés időpontját, és el kell helyezni az irattári tételszámnak 

megfelelő gyűjtőbe. 

A központi irattárba csak lezárt évfolyamú, segédkönyvekkel ellátott ügyiratok adhatók le. 

46. Az intézmény dolgozói az érvényes szervezeti és működési szabályzatban rögzített 

jogosultságuk alapján az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. A 

kölcsönzést utólagosan is ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell végezni. Papíralapú 

iratok esetében az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet, 

mint elismervényt az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az 

irattárban az ügyirat helyén kell tárolni. 

 

Selejtezés 

 

47. Az ügyiratok selejtezését az intézményvezető 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 a szerv körbélyegzőjének 

lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás után 2 

példányban 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. 

 

Levéltárba adás 

 

48. 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. Az 

átadási jegyzéket és a visszatartott iratokról készített jegyzéket - a levéltárral egyeztetett 

módon - elektronikus formában is át kelladni. 

 

 



 

IV. Fejezet 

 

Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme 

 

49. Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott gépi adathordozókkal 

kapcsolatban minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről. 

Biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind a 

gépi adathordozó esetében. 

Az intézmény alkalmazottai csak azokhoz az - akár papíralapú, akár gépi adathordozón 

tárolt - iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához 

szükségük van, vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad. A hozzáférési 

jogosultságot folyamatosan naprakészen kell tartani. 

50. Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások 

alkalmazhatók: 

a) „Saját kezűfelbontásra!”, 

b) „Más szervnek nem adható át!”, 

c) „Nem másolható!”, 

d) „Kivonat nem készíthető!”, 

e) „Elolvasás után visszaküldendő!”, 

f) „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével.), 

g) valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás. 

Az előzőekben meghatározott kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű 

adatok megismerését. 

 

V. Fejezet 

Egyéb rendelkezések 

 

51. 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 kell vezetni. Az irattár átvételéről jegyzőkönyvet kell 

készíteni, melynek egy példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. 

52. Ha az intézmény jogutód nélkül szűnik meg, az intézmény vezetője a fenntartó 

intézkedésének megfelelően gondoskodik az 52. pontban felsorolt feladatok ellátásáról. A 

jogutód nélkül megszűnő intézmény irattárban elhelyezett iratainak jegyzékét - az iratok 

elhelyezésével kapcsolatos intézkedésről szóló tájékoztatást - az intézmény vezetője 

megküldi az illetékes levéltárnak. 

 

  



 

 

VI. Fejezet 

Zárórendelkezések 

53. Ez az iratkezelési szabályzat 2022……………….. lép hatályba. 

54. Visszavonásig érvényes. 
55. Ezen iratkezelési szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi iratkezelési 

szabályzatok hatályukat vesztik. 

 

 

Kelt:  

 

 

        ……………………………………. 

Tóth Krisztina 

intézményvezető 

 

 

Melléklet: 

Irattári Terv 

Iratselejtezési jegyzőkönyv 

Iratátadás-átvételi jegyzőkönyv 

  



 

A köziratokról, közlevéltáraktól, és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvényben biztosított jogkörömben eljárva jelent iratkezelési szabályzat 2022………………… 

történő bevezetésével egyetértek. 

 

Szolnok, ………………..……..  

…………………………………………………….. 

Csönge Attila igazgató 

MNL Jász-Nagykun Szolnok Megyei Levéltára 

  



 

PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda irattári terve 

 

1. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez 

 

Irattári 

tételszám 
Ügykör megnevezése 

Őrzési idő 

(év)  

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 

1.   Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés 
nem 

selejtezhető 

2.   Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek 
nem 

selejtezhető 

3. 

 

Személyzeti, bér- és munkaügy 50 

4. 

 

Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem 10 

5. 

 

Fenntartói irányítás 10 

6. 

 

Szakmai ellenőrzés 20 

7. 

 

Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 

8. 

 

Belső szabályzatok 10 

9. 

 

Polgári védelem 10 

10. 

 

Munkatervek, jelentések, statisztikák 5 

11. 

 

Panaszügyek 5 

Nevelési-oktatási ügyek 

12. 

 

Nevelési-oktatási kísérletek, újítások 10 

13. 

 

Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók 
nem 

selejtezhető 



 

14. 

 

Felvétel, átvétel 20 

15. 

 

Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek 5 

16. 

 

Naplók 5 

17. 

 

Pedagógiai szakszolgálat 5 

18. 

 

Szülői munkaközösség 5 

19. 

 

Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások 5 

20. 

 

Gyermek- és ifjúságvédelem 3 

Gazdasági ügyek 

21. 

 

Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, épülettervrajzok, 

helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek 

határidő 

nélküli 

22. 

 

Társadalombiztosítás 50 

23. 

 

Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés 10 

24. 

 

Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési 

bizonylatok 
5 

25. 

 

A gyermekek térítési díjai 5 

26. 

 

Szakértői bizottság szakértői véleménye 20 

27.  Költségvetési támogatás dokumentumai 5 

 



 

IRATSELEJTEZÉSI JEGYZŐKÖNYV   2. melléklet 

 

 

Készült:  ..........................................................................................................   .............................  

(dátum, szervezeti egység és helyiség megnevezése) 

A selejtezési bizottság tagjai:  .................................................................................  (név, beosztás) 

 ............................................................................. (név, beosztás) 

 ............................................................................. (név, beosztás) 

A selejtezést ellenőrizte:  

………………………………………………………………………………… (név, beosztás) 

A munka megkezdésének időpontja:  ................................................................................ (dátum) 

A munka befejezésének időpontja: (dátum) 

Az alapul vett jogszabályok1: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Selejtezés alá vont iratok:  

……………………………………………………………………………………………………… 

                                           (szervezeti egység megnevezése, az irat évköre) 

Eredeti terjedelem: 

………………………………………………………………………………………………… (ifm) 

A kiselejtezett iratok mennyisége: (ifm) 

A selejtezési bizottság tagjai a mellékelt … lap tétel szintű iratjegyzéken felsorolt iratok kiselejtezését 

javasolják. 

A munka során a vonatkozó jogszabályok értelmében jártunk el. A selejtezésre kijelölt 

iratanyag a levéltári jóváhagyást követően megsemmisítésre kerül.                                                               

 

………………………………… k.m.f.  ………………………………… 

 

…………………………………                       Ph.                ………………………………… 

            Ellenőrző vetető aláírása 

 

A selejtezési jegyzőkönyvet 3 példányban kell elkészíteni. Két aláírt és lebélyegzett példányt az illetékes 

levéltárnak kell megküldeni. Az illetékes levéltár rendeletben előírt szövegű bélyegző lenyomattal 

aláírással és pecséttel hitelesíti a megsemmisítési engedélyt. 

 

………………………………………………….. 

szerv megnevezése, ikt. szám 

 

 

 

 

  

                                                      
1Aziratkeletkezésekorhatályosintézkedésiszabályzat, jogszabályok, normákfelsorolása 



 

IRATÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV  3. melléklet 

 

Készült: …………………………………………………………………………………………………… 

(dátum, szervezeti egység és helyiség megnevezése) 

 

Átadó: …………………………………………………………………………………………………… 

(átadó szerv megnevezése) 

 

……………………………………………………………………………………………………                                                

(átadásért felelős vezető és beosztásának megnevezése) 

 

Átvevő: …………………………………………………………………………………………………… 

(átvevő szerv megnevezése) 

(átvételért felelős vezető és beosztásának megnevezése) 

 

Átvétel tárgyát képező iratanyag: 

…………………………………………………………………………………………………… 

(iratanyag keletkeztetőjének, évköréhek, mennyiségének megnevezése) 

 

az átadás-átvétel indoklása:  .....................................................................................  

 

……………………………..k.m.f                                                          ……………………………… 

                    Átadó               Átvevő 

 

 

Melléklet ……………………. lap IRATJEGYZÉK 

Készült 3 példányban 

       1 pld. átvevő 

       1 pld. átadó 

       1 pld. irattár 

 

 

Az Átadás-átvétel iratjegyzék melléklete az átadási egységek szintjén készül: lehet tételszintű, raktári 

egység szintű, és darab szintű. az átadási szint meghatározásánál fontos szempont, hogy az átadó és az 

átvevő felelőssége az átadási egységek szintjéig terjed. Pl. levéltári átadás esetén raktári egységekben 

történik az átadás: doboz, kötet, csomó stb. az átmeneti irattárból a központi irattárba tételszint szerint 

történik az átadás, az ügyintézők a hivatal átadása esetén darabszinten szükséges az átadás. 

 

  



 

Megismerési nyilatkozat 

 

A mai napon az Iratkezelési szabályzatot megismertem és munkám 

során betartom az abban foglaltakat. 

Név Beosztás Dátum Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Cserkeszőlő, 2022………………. 
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Előterjesztés: 
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Testületi ülés dátuma:   
2022.04.06. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.02.01. 

 
Készítette:   
Varga Attila polgármester 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
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Varga Attila polgármester 
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