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Községi Polgármesteri Hivatal 
Cserkeszőlő Köztársaság tér l. 

 
Előterjesztés 

 
a Képviselő-testület 2022. szeptember 22-i ülésére az Önkormányzat 2022. I. félévi 

költségvetésének teljesítéséről. 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Az államháztartási tv. vonatkozó rendelkezései alapján az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről az alábbiakban kívánok beszámolni. 

 

I. Előirányzatok alakulása  

Az Önkormányzat 2022. I. félévi módosított előirányzatai a következők:  

Bevételi főösszeg: 4.466.109.017 Ft  

Kiadási főösszeg: 4.466.109.017 Ft  

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetését 4.466.109.017 Ft 
bevételi, illetve kiadási előirányzattal hagyta jóvá.  
 
 
A bevételek és kiadások alakulását a következő mellékletek részletezik: 
 
-   l.sz. melléklet a költségvetési kiadásokról mindösszesen  
-  2.sz. melléklet a finanszírozási kiadásokról mindösszesen 
-  3.sz. melléklet a költségvetési bevételekről mindösszesen 
-  4.sz. melléklet a finanszírozási bevételekről mindösszesen 
-  5.sz. melléklet a Községi Önkormányzat intézményi költségvetési kiadásairól mindösszesen 
-  6.sz. melléklet a Községi Önkormányzat intézményi finanszírozási kiadásairól mindösszesen  
-  7.sz. melléklet a Községi Önkormányzat intézményi költségvetési bevételeiről mindösszesen 
-  8.sz. melléklet a Községi Önkormányzat intézményi finanszírozási bevételeiről mindösszesen 
-  9.sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásairól mindösszesen  
-  10.sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiről mindösszesen 
-  11.sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételeiről mindösszesen 
-  12.sz. melléklet a Fürdő és Gyógyászati Központ költségvetési kiadásairól mindösszesen  
-  13.sz. melléklet a Fürdő és Gyógyászati Központ költségvetési bevételeiről mindösszesen 
-  14.sz. melléklet a Fürdő és Gyógyászati Központ finanszírozási bevételeiről mindösszesen 
-  15.sz. melléklet a Petőfi Sándor ÁMK költségvetési kiadásairól mindösszesen  
-  16.sz. melléklet a Petőfi Sándor ÁMK költségvetési bevételeiről mindösszesen 
-  17.sz. melléklet a Petőfi Sándor ÁMK finanszírozási bevételeiről mindösszesen 
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II. Bevételek alakulása 
 
2022. I. félévben a bevételek előirányzata 4.466.109.017 Ft, ennek a 52,48 % -a teljesült, 
2.343.974.693 Ft összegben.   
 
A kiemelt jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult: 
 

adatok Ft-ban 

 

A főbb bevételi jogcímek részletezését a 3., 4., 7., 8., 10., 11., 13., 14., 16. és a 17. sz. 
mellékletek szemléltetik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teljesítés %-ban  Teljesítés %-ban
Műk.célú támogatás ÁHT-n belül       739 223 965      259 387 649 37,88%       245 691 811 33,24%
Felhalmozási célú támogatás       107 733 506        29 550 000 153,81%       107 733 506 100,00%
Közhatalmi bevételek       124 300 000        30 846 882 28,22%         57 224 554 46,04%
Működési Bevételek    2 102 446 000      273 000 937 20,64%       781 653 895 37,18%
Felhalmozási bevételek                        -               290 000              483 600 
Műk.célú átvett pénzeszközök              800 000             924 518 154,09%                84 000 10,50%
Felhalm.célú átvett pénzeszközök           2 100 000          2 137 606 152,69%           1 790 267 85,25%
Finanszírozási bevételek    1 389 505 546   1 094 219 834 82,88%    1 149 313 060 82,71%
Bevételek összesen    4 466 109 017   1 690 357 426 48,88%    2 343 974 693 52,48%

2021.06.30 2022.06.30

Megnevezés

 Módosított 
Előirányzat 
2022.06.30. 
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1./ Az önkormányzat 2022. I. félévében kapott működési célú támogatásait a következő táblázat 
szemlélteti:  
 

adatok Ft-ban 

 

- A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatásának növekedése a 
lakosságszám alapján elismert hivatali létszám után kapott fajlagos támogatási összeg 
növekedésével magyarázható. 

- A köznevelési feladatokra kapott támogatás és a szociális és gyermekjóléti feladatokra 
kapott támogatás a költségvetési törvényben meghatározott fajlagosan járó összeg 
növekedése miatt nőtt. 

- A gyermekétkeztetés támogatásánál az étkeztetett gyermekek létszáma is nőtt, valamint 
a fajlagos támogatási összeg is az előző év azonos időszakához képest. 

- A kulturális feladatok támogatásának összege nem változott jelentősen az előző év 
azonos időszakához képest. 

- Az 5.961.044 Ft 2021. évben: a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú 
települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő 
vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. évben - a Magyar 
Államkincstár által az ASP Adó szakrendszerben található, vagy interfészen keresztül 
az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott, a 2021. május 17-ei napra 
vonatkozó adatok szerint - kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező 
összegű támogatás. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október 
hónapban a nettó finanszírozás keretében történik. A támogatást az adózó által a 2021. 

 Teljesítés %-ban  Teljesítés %-ban
Helyi Önkormányzatok működésének 
általános támogatása

77 287 695       37 868 097      52,23% 40 189 604       52,00%

Köznevelési feladatok támogatása 56 144 300       25 752 103      53,29% 29 195 036       52,00%

Szociális és gyermekjóléti feladatok 
támogatása

74 555 600       30 739 705      56,24% 41 279 805       55,37%

Gyermekétkeztetési feladatok 
támogatása

43 642 774       18 260 853      52,58% 22 694 243       52,00%

Kulturális feladatok támogatása 5 229 319         2 667 054        52,86% 2 719 249         52,00%
Műk.c.ktgvetési tám.és kiegészítő 
támogatás

10 146 005       5 961 044        100,00% 10 146 005       100,00%

Elszámolásból származó bevételek 306 339            12 543 362      100,00% 306 339            100,00%
Elvonások és egyéb befizetések 419 643 297     9 473 285        60 592 650       
Kp-i költségvetési szervtől kapott 
működési támogatás

7 592 023        2 302 441         

Fejezeti kez. Előir. EU-s programok 
műk.c.tám.

1 384 101        953 480            

Egyéb fejezeti kez. előirányzatok 
műk.c.tám.

10 945             3 441 099         

TB alapoktól kapott működési c.tám 20 132 600      29 370 800       
Elkülönített állami pénzalapoktól 
kapott műk.c.tám.

3 202 477        2 501 060         

Helyi Önkorm-tól kapott műk.c.tám. 83 800 000      
 Összesen 739 223 965      259 387 649    37,88% 245 691 811      33,24%

Megnevezés 
 Módosított 
előirányzat 
2022.06.30.  

2021.06.30 2022.06.30

52 268 636       
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évben végződő - a tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő 
üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozás esetében a 2021. évben kezdődő - 
adóévről benyújtott bevallás alapján, a 2022. október 17-ei napra vonatkozó adatok 
szerint kell elszámolni. Ha az elszámolt támogatás települési önkormányzatra 
összesített összege meghaladja a tárgyévben igénybe vett támogatás összegét, a 
települési önkormányzat a 2022. évben a két összeg különbözetének megfelelő 
kiegészítő támogatásra jogosult, ellenkező esetben a települési önkormányzatnak a két 
összeg különbözetének megfelelő összeget a központi költségvetés javára vissza kell 
fizetnie. A visszafizetési kötelezettséget az önkormányzat 2022. október 31-éig teljesíti. 
A megfizetendő összeget kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 
A 2022-évben kapott 10.146.005 Ft a polgármesteri illetmény támogatásából, az 
iparűzési adó kedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatásból, valamint a 
humanitárius katasztrófára tekintettel elhelyezettek miatti támogatásokból tevődik 
össze. 

- A 306.339 Ft a 2021. évi normatíva elszámoláskor keletkezett pótigénylés bevétele. 
- Az elvonások és befizetések bevételei között nyilvántartott 60.592.650 Ft a Fürdő és 

Gyógyászati Központ 2021. évi vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési 
kötelezettségből (melyet az Önkormányzatnak fizetett meg), valamint a félév során a 
Fürdő és Gyógyászati Központtól az Önkormányzatnak átadott összegekből tevődik 
össze. 

- A Kp-i költségvetési szervtől kapott működési támogatások között szereplő 2.302.441 
Ft a 2022. évi népszámlálásra kapott támogatás összege. 

- Az 953.481 Ft az EFOP-1.5.3-16-2017-00074 (humán szolg. fejl. térségi szemléletben) 
pályázat időközi elszámolásából származó bevétel. 

- Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások (3.441.099 Ft) között az 
országgyűlési képviselőválasztásra kapott támogatás, a zöldítésre kapott támogatás, 
valamint a kulturális ágazati béremelés támogatása szerepel. 

- A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési támogatások 2022. I. 
félévében: 29.370.800 Ft (az iskola egészségügy 99.000 Ft TB támogatását, a védőnő 
4.443.200 Ft TB támogatását, és a járóbeteg szakrendelés 24.828.600 Ft TB támogatását 
tartjuk nyilván). 

- Az elkülönített állami pénzalaptól kapott működési támogatások (melyek között a 
közfoglalkoztatottak támogatását tartjuk nyilván) összege 2.501.060 Ft. 

2./ A felhalmozási célú támogatások között: 

- a TOP-3.1.1-15.JN1-2016-00024 közlekedés fejlesztés támogatására kapott 
1.951.930Ft-ot, 

-  a TOP-PLUSZ-2.1.1-21.JN1-2022-00025 energetikai korszerűsítésre kapott 
82.788.254 Ft-ot, 

- a VP6-19.2.1-88-V.-17 Ady utcai parkolók támogatás elszámolására kapott 6.993.324 
Ft-ot, 

- az MFP-ÖTIK/2022 fogorvosi szék beszerzés támogatására kapott 5.999.999 Ft-ot, 
- az MFP-BJA/2022 járda felújítására kapott 9.999.999 Ft-ot tartjuk nyilván. 
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3./ Az önkormányzat második legnagyobb bevételi forrása a közhatalmi bevételek: 

adatok Ft-ban 

 

A közhatalmi bevételekből 2022.06.30-ig 57.224.554 Ft érkezett az Önkormányzathoz. Az 
előző év ugyanezen időszakában ez az összeg 30.846.882 Ft volt. Ez 85,52%-os növekedés, 
mely többek között a 2021. évben kiesett idegenforgalmi adó összegével magyarázható. 

4./ A működési bevételek ténylegesen befolyt összege 2022. I. félévben 781.653.895 Ft, a 
módosított előirányzata 2.102.446.000 Ft, a teljesítés 37,18%. 2021. I. félévében ez az összeg 
237.000.937 Ft volt. Ez 329,8%-os növekedés, mely a 2021-évben kiesett parkolódíjak 
bevételével, illetve azzal magyarázható, hogy a Fürdő és Gyógyászati Központ 2021.01.01.-
2021.04.30-ig zárva volt. Valamint 2021. évben a PS ÁMK-ban a felső tagozat nem étkezett az 
iskolában, így a térítési díjból származó bevétel is kevesebb az előző időszakban. 

A legjelentősebb tevékenységek működési bevételei a következők (az adatok az ÁFÁ-t és az 
egyéb működési bevételeket is tartalmazzák): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teljesítés %-ban  Teljesítés %-ban

Építményadó 3 989 404        5 921 107         
Telekadó 5 550 998        6 263 372         
Iparűzési adó 50 000 000       20 983 289      43,72% 10 249 809       20,50%
Gépjárműadó -                    -                  -                    
Idegenforgalmi adó 50 000 000       17 000             0,04% 33 945 500       67,89%
Egyéb közhatalmi bevételek 28 671             255 966            
Egyéb bírság 45 000             375 000            

Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei 5 000               5 000                

 Összesen 124 300 000      30 846 882      28,22% 57 224 554        46,04%

Megnevezés 
 Módosított 
előirányzat 
2022.06.30.  

2021.06.30 2022.06.30

Önkormányzat által beszedett 
talajterhelési díj

227 520           208 800            13,31%

50,21%21 000 000       58,02%

3 300 000         25,60%
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adatok Ft-ban 

 

 

5./ A finanszírozási bevételek összege: 1.149.313.060 Ft. Itt kell elszámolni az előző évi 
költségvetési maradvány, illetve előző évi vállalkozási maradvány igénybevételét, ami 
összesen: 584.095.894 Ft (ez az összeg 2021-ben összesen: 678.389.412 Ft volt.). A 
pénzmaradvány csökkenésének fő oka a veszélyhelyzet miatt kiesett bevétel. A belföldi 
értékpapírok beváltása rovaton 400.000.000 Ft teljesítés szerepel, ami az Önkormányzati 
államkötvények beváltásából származó bevétel (az államkötvény beváltás után azonnal újra 
lekötésre került kedvezőbb feltételekkel). A központi irányítószervi támogatás összege: 
165.217.166 Ft, ami az Önkormányzat által intézményeinek fizetett támogatást takarja. 

 

III. Kiadások alakulása 

A kiadások összesen: 1.631.005.346 Ft, az előirányzathoz viszonyítva 36,52 %-os a teljesítés 
(2021-ban 35,17% volt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teljesítés %-ban  Teljesítés %-ban

Önkormányzat
Parkolás         19 812 000          1 374 647 9,01%           8 263 529 41,71%
Bérbeadás         20 520 000          8 345 282 33,77%           9 334 484 45,49%
Szociális étkezés           8 890 000          3 907 800 48,08%           4 211 215 47,37%
PS ÁMK:
Térítési díjak         11 708 000          8 375 316 54,24%           8 456 857 72,23%
Fürdő:
Gyógybolt         18 607 000          1 925 868 15,54%           8 718 263 46,85%
Távhőszolg.         32 647 000        23 028 851 60,20%         34 636 337 106,09%
Napsugár Étterem       502 221 000        54 872 566 18,15%       181 739 571 36,19%
Fürdő       961 921 000        97 588 374 16,81%       325 505 069 33,84%
Szálloda       165 969 000        18 107 797 20,29%         71 258 668 42,93%
Kemping       213 062 000        25 126 135 20,38%         76 108 782 35,72%
Mosoda         18 492 000          2 349 236 21,92%           8 965 087 48,48%
Gyógyászat       121 801 000        10 918 340 12,57%         38 154 888 31,33%

 Módosított 
előirányzat 
2022.06.30.  

2021.06.30 2022.06.30
Megnevezés 
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A kiemelt kiadások teljesítésének alakulása: 

adatok Ft-ban 

 

A főbb kiadási jogcímek részletezését az 1., 2., 5., 6., 9., 12. és a 15., sz. mellékletek 
szemléltetik. 
 

1./ A személyi juttatások 2022. I. félévében 467.148.100 Ft, ez az előirányzat 42,24%-a (2021. 
I. félévében ez az összeg 320.078.148 Ft volt). 

Személyi juttatások alakulása intézményenként: 

 

A Polgármesteri hivatal Köztisztviselőinek személyi bére a garantált bérminimum emelésével 
azonos mértékben emelve lett január 1-vel, illetve ebben az évben kifizetésre került a 
többletmunka. Ezzel magyarázható, hogy az előző év ugyanezen időszakához képest 27,68%-
kal nőtt ezen a rovaton elszámolt összeg. 

Az Önkormányzat tekintetében az átlaglétszám a Beruházó Kft átvett dolgozóival nőtt. A bér 
növekedése ezzel, a minimálbér emelkedésével, a szakmunkák, illetve túlórák kifizetésével 
magyarázható. 

A Cserkeszőlői Fürdő és Gyógyászati Központnál az eltérés az előző évhez képest a járvány 
miatti létszámleépítéssel, valamint azzal magyarázható, hogy munkavállalók egy része 
állásidőn volt a 2021. évi bezárás alatt. 

A PS ÁMK tekintetében az óvoda ágazati szakmai pótlék és bölcsődei pótlék emeléséből, 
illetve a konyhai dolgozók egyéb juttatásának kifizetéséből adódik a bértömeg emelkedése. 

 

 Teljesítés %-ban  Teljesítés %-ban

 Személyi juttatások 1 143 052 010  320 078 148    42,24% 467 148 100     40,87%
 Munkaadót terhelő járulékok 150 658 774     29 026 493      24,91% 66 369 931       44,05%
 Dologi kiadások 1 170 103 116  257 529 323    27,78% 367 486 474     31,41%
 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 23 450 000       7 601 059        33,39% 4 378 843         18,67%
 Egyéb működési célú kiadások 458 571 337     102 589 481    26,60% 66 951 774       14,60%
 Beruházások 566 981 924     220 019 633    31,97% 62 774 487       11,07%
 Felújítások 136 945 878     7 576 052        70,12% 21 242 245       15,51%
 Egyéb felhalmozási kiadások 1 543 718         500 000           16,67% 43 718              2,83%
 Finanszírozási kiadások 814 802 260     271 440 609    54,56% 574 609 774     70,52%
 Összesen 4 466 109 017   1 216 360 798 35,17% 1 631 005 346   35,17%

Megnevezés 
 Módosított 
előirányzat 
2022.06.30.  

2021.06.30 2022.06.30

Polgármesteri Hivatal 22                     22    48 309 755    61 680 204        13 370 449 127,68%
Önkormányzat 29                     39    54 732 806    78 498 327        23 765 521 143,42%
Cserkeszőlői Fürdő és Gógyászati 
Központ 123                   134  161 811 988  264 686 231      102 874 243 163,58%
PS ÁMK 36                     33    55 223 599    62 283 338          7 059 739 112,78%
Összesen 210 228  320 078 148  467 148 100      147 069 952 145,95%

Intézmény
2022/2021        

(%)

Dolgozói 
létszám 

2021.I.félév     
(fő)

Dolgozói 
létszám 

2022.I.félév     
(fő)

Teljesítés 
2021.06.30     

(Ft)

Teljesítés 
2022.06.30     

(Ft)

Változás
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2./ A dologi kiadások 2022. I. félévben: 367.486.474 Ft, ez az előirányzat 31,41%-a. (2021. I. 
félévben: 257.529.323 Ft volt). Az előző év azonos időszakához képest 109.957.151 Ft-tal nőtt. 
Ez egyrészt az áremelkedéssel, másrészt azzal magyarázható, hogy a Fürdő 2021.04.30-ig zárva 
volt, így az üzemeltetés költségei jelentősen csökkentek ebben az időszakban. 

3./ Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 2022. I. félévben: 4.378.843 
Ft volt, ami az előirányzat 18,67%-os teljesítése. (2021. I. félévben ez az összeg 7.601.059 Ft 
volt.) A teljesítés önkormányzati szinten az elmúlt évekhez viszonyítva megfelelő. 

-Köztemetésre 0 Ft lett kifizetve. 

-Szociális alapon adott segélyek, támogatások: 

 Gyógyszertámogatás: 766.000 Ft, 
 Temetési támogatás: 480.000 Ft, 
 Lakásfenntartási támogatás: 960.000 Ft, 
 Rendkívüli támogatás: 90.000 Ft, 
 nyugdíjas támogatás: 10.000 Ft. 

-Az Önkormányzat által saját hatáskörben, nem szociális alapon megítélt támogatásai: 

 Baba-mama csomag: 259.843 Ft, 
 Születési támogatás: 550.000 Ft, 
 Egészségmegőrzési program keretében nyújtott támogatás: 1.263.000 Ft. 

4./ Az egyéb működési célú kiadások 2022. I. félévében 66.951.774 Ft volt (2021. I. félévben: 
102.589.481 Ft volt). 

-Az Önkormányzat által fizetett szolidaritási hozzájárulás összege: 1.625.540 Ft. (A 22.000 FT 
feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra 
jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi 
költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében 
történik.) Ez az összeg 2021. I. félévben 6.857.039 Ft volt. 

-A Fürdő és Gyógyászati Központ 2021. év vállalkozási tevékenysége utáni befizetési 
kötelezettsége: 13.192.650 Ft volt. (2021. évben: 9.473.285 Ft volt.) A Fürdő 
Önkormányzatnak adott támogatása 2022. I. félévben 47.400.000 Ft volt. 

-A Bursa Hungarica ösztöndíj diákoknak 2022. I félévében 890.000 Ft volt. (2021. I. félévben: 
620.000 Ft) 

-Háztartásoknak adott visszatérítendő támogatások: 114.000 Ft. 

-Az egyéb civil szervezeteknek adott támogatások 2022. I. félévben: 

 Cserkeszőlői Polgárőr Egyesületnek: 400.000 Ft, 
 Tiszazugi Önkormányzatok Egyesületének: 100.000 Ft, 
 Cserkeszőlői Sportegyesületnek: 2.000.000 Ft, 
 Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesületének: 63.000 Ft, 
 Cserkeszőlői Diákokért Alapítványnak: 1.000.000 Ft, 
 Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesületnek: 140.684 Ft, 
 JNSZ m-i Polgári Védelmi Szöv.-nek: 10.000 Ft. 
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5./ A beruházások kiadása 2022. I. félévében: 62.774.487 Ft volt, ez az előirányzat 31,97%-os 
teljesítése. (2021. I. félévben: 220.019.633 Ft) 

A felújítások összesen 2022. I. félévében: 21.242.245 Ft. (2021. I. félévben: 7.576.052 Ft) 

Az első félévben teljesített legfontosabb beruházások, felújítások nettó összege: 

          adatok Ft-ban 

 

7./ A felhalmozási célú kiadások 2022. I. félévi teljesítése: 43.718 Ft. Ez az összeg a tanyasi 
közösségi tér kialakítása pályázat elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség. 

8./ A finanszírozási kiadások összesen: 574.609.774 Ft volt 2022. I. félévében. Itt tartjuk 
nyilván a 2021. év decemberben történő normatíva megelőlegezés visszafizetését, mely 
9.392.608 Ft volt. Az Önkormányzat által intézményeinek folyósított támogatás összege 
kiadásait, ami 2021. I. félévben 165.217.166 Ft volt. Valamint az államkötvény lekötésének 
kiadását, ami 400.000.000 Ft volt. 

 

IV. Az Önkormányzat pályázatainak alakulása: 

 
1./ TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002 Innovatív borászati élmény-látogatóközpont 
kialakítása Cserkeszőlőn (Baghy-Szinyei Merse Kúria): 
 

Megnevezés  Összeg 
Önkormányzat
Rendezvényekre katonai sátor 
beszerzés              760 000 
Baghy-Színyei Merse Kúria kert           3 762 571 
TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 
Cserkei piknik Forrásház terv ké           4 600 000 
MFP óvoda kerítés építése           3 987 008 
Víziközművek 
energiahatékonyságának növelése           3 642 980 
MFP óvodai játszóudvar eszköözök           1 724 000 
PS ÁMK
MFP óvoda kerítés építése              552 216 
Fürdő és Gyógyászati Központ
Távhővezeték bővítése           1 858 342 
informatikai eszközök beszerzése           2 801 252 
Aggregátor           6 828 480 
Szivattyúk beszerzése           2 380 468 
Hőcserélő              773 800 
Takarítógép              590 000 
Kardiológiai eszközök beszerzése         10 690 000 
Medencék felújítása         12 238 465 



10 

 

2016. április 26-án került benyújtásra a támogatási kérelem, melynek célja a Baghy-Szinyei 
Merse Kúria látogatóközponttá történő átalakítása, otthont teremtve ezzel egy borkocsonya 
látványkonyha kialakításához. Az ehhez szükséges eszközök és berendezések, ill. a további 
látogatóközpont által kínált állandó és időszakos programelemekhez szükséges eszközök 
beszerzése is projektelem. A látványkonyhán elkészült termékeket a látogatók megkóstolhatják 
és az erre kialakított árusító helyen meg is vásárolhatják. 
 
Támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár 197.287.362 Ft összegű támogatásra 
érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban 
megérkezett az önkormányzat számlájára.  
 
2020. október hónapban részletesen alátámasztott többlettámogatás iránti kérelmet lett 
benyújtottunk a KSZ felé 29.550.000 Ft összeggel, mely pozitív elbírálás után megérkezett a 
pályázati számlára. A projekt költségvetésének korrekciójára vonatkozó likviditási terv és 
Támogatói szerződés módosítás 2021. április 23. napon hatályba lépett. Így a projekt támogatási 
összege 226.837.362 Ft -ra módosult.  
 
2021. február 10-én az épület felújításának kivitelezése lezárult, a műszaki átadás-átvétel 
megtörtént. Napra pontosan egy évre, 2022. február 10. napjára került kitűzésre az első éves 
garanciális bejárás időpontja. A bejárással kapcsolatban jegyzőkönyv készült a garanciális 
hibákról, melyek javításával a kivitelező (MAKOR Kft.) 2022. április végére elkészült. 
 
Az eszközbeszerzés folyamata szintén befejeződött, beszerzésre került öt beszállító (Zericom 
Kft., K.W.H Kft., LAP-OLLÓ Kft., SZÉTH-SZOLG Kft. és az Info Device Kft.) által IT 
eszközök, konyhai gépek és eszközök, bútorok, valamint egy darab pénztárgép. Szerződéskötés 
után az eszközök leszállításra megtörtént nettó 27.017.802 Ft értékben.  
 
A projekt fizikai zárása 2021. november 30. napján megtörtént. A záró pénzügyi elszámolást a 
projektmenedzsment 2022. február 22-én az EPTK felületen teljesített, minden szükséges 
dokumentum benyújtásra került. 
 
 
2./ TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 „Cserkei piknik” – Tematikus turisztikai útvonalak 
fejlesztése Cserkeszőlő községben: 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be 2019. szeptember 17-én 
420.000.000 Ft értékben a helyi turisztikai attrakciók fejlesztésére, új attrakciók létrehozására. 
Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus 
turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre 
épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg.  
 
Projektelemek: 

 A Baghy – Szinyei Merse kúriához tartozó park felújítása 
 Kútház látogatóközpont felépítése a Forrás dűlőben 
 Piknik túraútvonal kiépítése: Touring Hotel-Fürdő-Forrás ház-Baghy-

Szinyei Merse kúria (Ebbe tartozik a Fürdő utca sétány felújítása) 
 Eszközbeszerzés: interaktív eszközök, gumikerekes kisvasút, 3D 

nyomtató, kerékpár, stb. 
 Kiemelkedő turisztikai marketingtevékenység az egész településre nézve 
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A Támogatói okirat hatályba lépése: 2020. június 16. 

A támogatás nettó 420.000.000 Ft. A támogatás mértéke 100%. 

Az önkormányzatot a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott 
tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg 
egyes tételeknél. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 
 
 
Beruházás elemei:  
 
Fürdő utcai sétány 
 
A sétány műszaki átadás-átvétele 2020. december 17-én megtörtént, a kivitelező az ÚT-ÉP-
KER 97 Kft. volt. 
2021. október 18-án a járda építést is tartalmazó 1. időközi elszámolást a Magyar Államkincstár 
jóváhagyta. Az elfogadott számlák összértéke 60.430.000 Ft. 
Elfogadásra került számlák: 

- ÚT-ÉP-KER 97 Kft. számlái (sétány kivitelezése) 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség számlái (Üzleti terv, 

Projektmenedzsment, Marketing stratégia) 

 
Kútház : 
 
2021.02.05-én aláírásra került a tervezői szerződés a G3 Mérnökiroda Kft. tervezőcéggel a 
Kútház- Látogatóközpont és a Baghy-Szinyei Kúria parkjának tervezése kapcsán. Időközben a 
Forrás utcai telekegyesítési folyamat, valamint a beépítési paraméterek építési hatósággal 
történő egyeztetési folyamatának időigényessége miatt szerződésmódosításra került sor. 
A tervezők által benyújtásra került engedélyezési terveket a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya 2022. május 13-án véglegessé vált 
határozatával jóváhagyta. A kiviteli tervek elkészülte után a közbeszerzéssel megbízott 
szakember a szakmai anyagot összeállította, a közbeszerzés kiírásra került. 
 
Az Önkormányzat többletforrási igény fog benyújtani a támogatási összegen felüli költségekre 
(Kútház kivitelezés, eszközbeszerzés, marketingeszközök fejlesztése) a Magyar 
Államkincstárhoz melyhez szükséges dokumentumok, adatok beszerzése folyamatban van. 
 
Kúria kert 
 
A parkrendezés kivitelezését nyílt közbeszerzési eljárás keretében kellett lefolytatni. Az első 
kör 2021. október 5-én, a második 2021. december 30-án indult, de mindkét beszerzési eljárás 
eredménytelen volt, mivel a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlattevő ajánlatában 
szereplő ellenszolgáltatás jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét. 
A harmadik eljárás 2022. február 16-án indult ahol az eredetileg négy benyújtott ajánlatból 
kettő pályázót a hiánypótlás elmulasztása miatt ki kellett zárni. A nyertes ajánlatot a Pannon-
Profil Kft. tette, akivel 2022. május 3-án megtörtént a szerződéskötés, a kivitelezés 
teljesítésének határideje 2022. szeptember 3. napja.  
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3./ TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Cserkeszőlőben (Kastély, Tájház, Képviselői iroda): 
 

A beadott támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár 53.761.707 Ft összegű támogatásra 
érdemesnek ítélte.  A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban 
megérkezett az önkormányzat számlájára. 
 
A projekt során megvalósuló fejlesztések: 

 Szinyei-Merse kastély: A projekt keretében utólagos külső oldali 
szigetelés, nyílászáró csere, korszerűsítés, napelemes rendszer, szilárd 
biomassza kazán rendszer 

 Képviselői iroda: Utólagos külső oldali szigetelés, Műanyag nyílászáró 
csere, korszerűsítés, napelemes rendszer  

 Tájház: Utólagos külső oldali szigetelés, Műanyag nyílászáró csere, 
napelemes rendszer 

 
A kúria műszaki átadás-átvételének lezárása 2021.02.10-én került sor, a Tájház és a Képviselő 
Iroda felújítása szintén elkészült, műszaki-átadás átvétele megtörtént. 
  
A pályázati összeg 100% -os szintű elszámolása van jelenleg folyamatban. 
 
4./ KEHOP-2.2.1-15-2015-00012 Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése: 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) kormányhatározatban nevesítve szerepelt 
Cserkeszőlő Szennyvíztisztító Telepének fejlesztése. 
Solt Város Önkormányzata, Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, Heves Város Önkormányzata 
és Tiszabő Községi Önkormányzata projektjei a Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvíz-
elvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (KKMO 7) címen, KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 
kódszámon összevonásra kerültek. 
 
A projekt teljes összköltsége 6.274.276.997 Ft, ebből 5.602.923.529 Ft a pályázati rész. Az 
önerőt nem az önkormányzatnak kell megfizetnie, hanem a Magyar Állam biztosítja a 
vonatkozó jogszabályok szerint. 
 
A kivitelezési munkálatok befejezésre kerültek, az átadás-átvétel megtörtént. 
A támogatási összeg konzorciumi elszámolás alatt. A kivitelező a biztosíték összegének 
bankgaranciával történő kiváltására irányuló megkeresést intézett önkormányzatunk felé, mely 
jogi természetű egyeztetés alatt áll. 
  
A projekt zárórendezvénye 2021. november 10-én kerül megrendezésre Solton. 
 
 
5./ TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00024 Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések 
Cserkeszőlőn (lámpás kereszteződés, Petőfi úti parkoló) 
 
2016. március 31-én benyújtásra került a támogatási kérelem, mely az alábbi beruházás 
megvalósításának támogatására irányul: 
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 a 44. számú főút 44+687 km szelvényben lévő csomópontban 
forgalomirányító berendezés telepítése, a meglévő gyalogos átkelőhely 
szélesítése,  

 a Petőfi úton a Fürdő utca tehermentesítése céljából parkolók kialakítása 
(autóbusz-állomás környéke), 

 a Thermál úton a tanyavilágig történő kerékpárforgalmi létesítmény 
kijelölése 

A vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK) a támogatást igénylői 
kör meghatározása érdekében, és mivel a KKK előírta, hogy konzorciumi partnerként be kell 
vonni az országos közutak jogszabályban meghatározott építtetőjét, a Magyar Közutat. 

2017. májusában a támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár 52.000.000 Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 
100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára.  

Projekt fizikai befejezése megtörtént. 2019. március 31-ig a projekt zárása megtörtént.  
A záró beszámoló és kifizetési kérelem hiánypótlásának eleget tettünk, az elszámolás 
folyamatban van. 

A Magyar Államkincstár 2021. augusztus 3-4. között helyszíni ellenőrzést tartott. A 
hiányosságok pótlása a megadott határidőn belül teljesítve lettek, a várjuk az ellenőrző szerv 
jóváhagyását, esteleges további hiánypótlási felhívását. 

 

6./ TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00012 28 férőhelyes új bölcsőde építése Cserkeszőlőben 
 

2016. május 23-án került benyújtásra a támogatási kérelem, melyet 2017. májusában a Magyar 
Államkincstár 250.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt. A támogatási szerződés 
megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat számlájára. 
 
A kivitelezés lezárult, az átadás-átvétel megtörtént terv szerint. 2021. április 22-én az éves 
garanciális bejárásra került sor az önkormányzat, a kivitelező és a műszaki ellenőr jelenlétében, 
a hibalista felvételre került, a szükséges pótlások, javítások a jegyzőkönyvben foglaltak alapján 
megtörtént, illetve van olyan javítás, ami a 2022. nyári leállás ideje alatt kell elvégezni. 
 
A pályázat 50 és 75 % -os készültségi szintű költségelemeinek elszámolása folyamatban van. 
  
Az önkormányzat – a kivitelező – a közbeszerző cég viszonylatában Államkincstár általi 
ellenőrzés során kért hiánypótlások eredményeképp megszületett a jogi állásfoglalás, mely 
szerint pénzügyi érdeksérelem nem történt, így a közreműködő szervezet eltekint a 
jogkövetkezmények alkalmazásától. 
 
A Magyar Államkincstár két napos helyszíni ellenőrzést tartott 2021. október 19-20. között. A 
bölcsőde helyszíni bejárása nem volt lehetséges covid fertőzés miatt, így egy pótnap lett 
meghatározva, melynek időpontja 2021. november 4. A hiányosságok pótlása a megadott 
határidőn belül teljesítve lettek, a várjuk az ellenőrző szerv jóváhagyását, esteleges további 
hiánypótlási felhívását. 
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7./ TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlő 
településen 
 

2022. január 14-én került benyújtásra a támogatási kérelem, melyet 2022. március 24-én a 
Magyar Államkincstár 82.788.254 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt. A támogatási 
szerződés megkötésre került, a támogatási összeg 100%-ban megérkezett az önkormányzat 
számlájára. A pályázat keretén belül a Polgármester Hivatal épülete, valamint a melléképület 
energetikai korszerűsítése fog megvalósulni. Jelenleg a tervezési szakaszban tart a projekt, 
melynek elkészülte után lehet kerülhet sor a közbeszerzés kiírására. 
 

 
8./ Magyar Falu program 2021 
 

2021. júniusáig a következő pályázati kiírásokra nyújtottunk be pályázatot: 
 

adatok Ft-ban 

 
Négy pályázat esetében az igényelt összeget elnyertük: 
 

- MFP-OJKJF/2021. Óvodai kültéri eszközök beszerzése: 
Támogatási összeg: 1.864.506 Ft 

A projekt keretén belül a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat fenntartása és irányítása alá 
tartozó Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Napköziotthonos óvoda 
udvarára fejlesztési játékok beszerzése valósult meg. A pályázat keretén belül 10 darab kültéri 
játék lett beépítve. A projekt lezárult, a Magyar Államkincstár részére a pénzügyi elszámolás 
benyújtásra került. 

 
 

 
- MFP-ÖTIK/2021/5. Óvoda kerítés felújítása: 

Az ajánlattélteli eljárás nyertesével, a Pannon Profil Kft-vel a  szerződéskötés 2021. november 
18-án aláírásra került.  A kivitelezés rendben lezajlott 2022. március 1-én a műszaki átadás-
átvétel megtörtént. 
A projekt keretén belül a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat fenntartása és irányítása alá 
tartozó Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Napköziotthonos óvoda 
kerítésének egy elhasználódott szakaszának cseréje, valamint egy új nagykapu kialakítása 
valósult meg. A projekt lezárult, a Magyar Államkincstár részére a pénzügyi elszámolás 
benyújtásra került. 

 
 

- MFP-KEB/2021. Infokommunikációs eszközök beszerzése: 

Kiírás kódszáma Projekt címe  Igényelhető támogatás  Igényelt összeg 
MFP-UHK/2021 Tópart út felújítása Cserkeszőlőben                     40 000 000                     39 999 999 
MFP-OJKJF/2021 Óvodai kültéri eszközök beszerzése                       5 000 000                       1 864 512 
MFP-ÖTIK/2021/1. Faluházak fejlesztése (PH épület)                     50 000 000                     49 855 922 
MFP-ÖTIK/2021/2. Szolgálati lakás felújítása                     30 000 000                       7 578 426 
MFP-ÖTIK/2021/5. Óvoda kerítés felújítása                       5 000 000                       5 000 000 
MFP-KEB/2021. Infokommunikációs eszközök beszerzése                       2 000 000                       1 995 158 
MFP-BJA/2021. Járdafelújítás (Orgona, Akác, Liget utca)                       5 000 000                       4 998 340 
MFP-KOEB/2021. Fűnyíró traktor beszerzés                     15 000 000                     14 999 000 
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A PS ÁMK Cserkeszőlő Könyvtár eszközállományának frissítésére elnyert pályázat keretében 
23 darab új infokommunikációs és tárgy eszköz került beszerzésre. A projekt lezárult, a Magyar 
Államkincstár részére a pénzügyi elszámolás benyújtásra került. 
 

- MFP-BJA/2021. Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása- Járdafelújítás 
(Orgona utca, Szinyei Merse Pál utca) 

A beruházás kivitelezése 2022. II. félévben fog megvalósulni. 
 
9./ Magyar Falu program 2022 
 

adatok Ft-ban 

 
 
A 2022. évben meghirdetett Magyar Falu pályázatokra az Önkormányzat hat projektötletet 
adott be melyből kettő pályázat részesült támogatásba. A MFP-ÖTIK/2022 Fogorvosi 
szolgáltatás fejlesztése Cserkeszőlőben és a MFP-BJA/2022 Járdafelújítás Cserkeszőlőben 
című projektekre a támogatás összege csaknem 16.000.000 Ft. 
 
 

10./ Tanyafejlesztési program 2019. – Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése TP-1-2019/3986 
(Herman Ottó Intézet pályázata) 

A cserkeszőlői tanyagondnoki szolgálat fejlesztése eszközbeszerzéssel. 

2019. decemberében a támogatói okirat aláírásra került, a támogatás 100%-ban előleg 
formájában megérkezett az önkormányzat számlájára. 
 
Igényelt támogatás 899.310 Ft, 100.000 Ft önerő mellett. 
 
A beszerzés megtörtént, az eszközöket használatba vette a szolgálat. A teljes elszámolás és 
szakmai beszámoló benyújtásra került.  

11./ Tanyafejlesztési program 2019. – Tanyasi közösségi tér kialakítása Cserkeszőlőben 
TP-1-2019/3988 (Herman Ottó Intézet pályázata) 

A „tanyasi közösségi tér kialakítása” alcél keretében támogatást nyertünk a helyi külterületi 
lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a külterületi lakosság 
önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, 
önkormányzatok társulásában vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a 
célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő, egy tanyás térség 
külterületén található intézmény vagy egyéb jogállású, minősítésű (helyiség-együttes, épület, 
épületrész) felújítására vagy létesítésére, valamint a szervezett tevékenységekhez szorosan 
kapcsolódó eszközök, anyagok beszerzésére, a programok lebonyolításához szükséges 
erőforrások biztosítására. 
 

Kiírás kódszáma Projekt címe  Igényelhető támogatás  Igényelt összeg 
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszközállomány fejlesztése                     15 000 000                     14 999 907 
MFP-UHK/2022 Nyomás dűlő portalanítása                     45 000 000                     44 999 998 
MFP-ÖTIF/2022 Digitális temetőnyilvántartás                       1 500 000                       1 250 950 
MFP-ÖTIK/2022 Fogorvosi szolgáltatás fejlesztése                       6 000 000                       5 999 999 
MFP-BJA/2022 Járdafelújítás (Fürdő sétány)                     10 000 000                       9 999 999 

MFP-ÖTIK/2022
Közösségi tér fejlesztés- Sportpályán 
található színpad fedése                     10 000 000                       9 999 999 
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Igényelt támogatás: 8.000.000 Ft, Saját forrás: 1.859.074 Ft  
 
2019. decemberében a támogatói okirat aláírásra került, a támogatás 100%-ban előleg 
formájában megérkezett az önkormányzat számlájára 2020. októberében megkezdődött az 
ajánlattételezési eljárás az épületfelújítási munkálatok vonatkozásában, a kivitelezők 
kiválasztásra kerültek, az átadás- átvétel megtörtént, a Motorosokk Egyesület használatba vette 
az épületet. A teljes elszámolás és szakmai beszámoló benyújtásra került. 
2022. március 10-én hiánypótlási felhívás lett részünkre megküldve, a kért adatok, 
dokumentumok megküldésre kerültek. 
 
12./ Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása 
 
A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. által meghirdetett pályázaton 
1.000.000, - Ft támogatást ítéltek meg részünkre a 2021. évi Cserke Vitéz Napok rendezvény 
hangosításárának támogatására. A támogatói okitart aláírásra került. A pályázat elszámolása a 
2022. május 27-én benyújtásra került. 
 
13./ Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés 
2021  
 
Pályázat benyújtásra került a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatkezelő 
felületét egy számítógép és egy multifunkciós nyomtatóra bruttó 550.615, - Ft értékben.  A 
Támogatói Okirat 2021. 12. 09-én megérkezett, a támogatásra benyújtott összeg módosítva lett 
pályázat támogatója által 316.161 Ft-ra. Az eszközbeszerzés megtörtént, az elszámolás 2022.  
július 20-án megtörtént. 
 
14./ A kulturális bérfejlesztés támogatása  
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Kulturális bérfejlesztés támogatása 
megnevezésű pályázat célja, a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20 %-os béremelése. A 
projekt keretén belül két munkavállaló részére lett támogatási kérelem benyújtva, a Cserkeszőlő 
Községi Önkormányzatnál foglalkoztatott közművelődési munkatársra és a PS ÁMK-nál 
állományban lévő könyvtáros munkakört betöltő dolgozóra. 
 
 
 

V. Összegzés: 

2022.01.01-én 400.000.000 Ft összegű Önkormányzati Magyar Államkötvény volt az 
Önkormányzat birtokában. 2022. Februárban az államkötvény felbontásra került, hogy 
kedvezőbb konstrukciókkal újra leköthessük.   

Az Önkormányzat és intézményeinek pénzkészlete 2022.06.30-án 742.701.133 Ft volt. (Ez az 
összeg 2021.06.30-án 572.027.276 Ft volt.) 

A pénzügyi egyensúly biztosításához a beszámolási időszak alatt folyószámla-hitelt igénybe 
venni nem kellett. 

A több éve kialakult intézményszerkezet nem változott, azok egységei megfelelően működtek 
a veszélyhelyzet alatt is. 
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A jogszabályi háttér is jelentősen változott a veszélyhelyzet alatt. Az életbe lépő változásokat 
lekövettük, működésünket ezekhez igazítottuk. 

Az Önkormányzat pályázati támogatásból megvalósuló beruházásait próbáltuk a megfelelő 
ütemben elvégeztetni a kivitelezőkkel. 

Megállapítható, hogy az Önkormányzat az ésszerű és pontos gazdálkodásának eredményeként 
stabil anyagi helyzetet könyvelhet el, mely biztosítja a település számára a fejlődést. Nem törte 
meg az Önkormányzatot a veszélyhelyzet alatti hatalmas bevételkiesés. 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Kérem a beszámoló megvitatását és javaslatokat a további munkához! 

 

Cserkeszőlő, 2022. szeptember 5. 

  

         Varga Attila sk. 

         polgármester   



1. Melléklet

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évben 

esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évben 

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évet 

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évet 

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 917 172 000 914 537 817 513 648 737 388 906 080 1 475 565 000 0 388 906 080
02 Normatív jutalmak (K1102) 51 614 000 51 614 000 50 553 170 1 060 830 0 0 1 060 830
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 555 799 7 913 547 886 0 0 547 886
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat (K1104)
7 200 000 4 200 000 4 149 273 50 727 0 0 50 727

06 Jubileumi jutalom (K1106) 4 611 000 5 737 797 3 322 011 2 415 786 0 0 2 415 786
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 6 790 000 6 887 000 1 116 010 5 770 990 0 0 5 770 990
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 4 009 000 4 108 038 1 862 710 2 245 328 0 0 2 245 328
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 4 622 000 4 522 000 4 466 364 55 636 0 0 55 636
11 Lakhatási támogatások (K1111) 695 000 695 000 405 830 289 170 0 0 289 170
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) 

(K1113)
79 631 000 85 032 306 42 746 575 42 285 731 0 0 42 285 731

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) 
(K11)

1 076 344 000 1 077 889 757 622 278 593 443 628 164 1 475 565 000 0 443 628 164

16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 28 429 000 31 623 700 14 639 191 13 789 809 57 000 000 0 13 789 809
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem 

saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
15 140 000 15 187 785 10 124 092 5 063 693 0 0 5 063 693

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 16 900 000 18 350 768 1 054 120 4 666 434 0 0 4 666 434
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 60 469 000 65 162 253 25 817 403 23 519 936 57 000 000 0 23 519 936
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 136 813 000 1 143 052 010 648 095 996 467 148 100 1 532 565 000 0 467 148 100

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

149 979 000 150 658 774 82 416 896 66 369 931 489 799 998 0 66 369 931

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 61 763 930
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 549 000
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 139 989
26 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő 

kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék 
jellegű kötelezettségek (K2)

0 0 0 0 0 0 256 500

27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 
(K2)

0 0 0 0 0 0 1 660 512

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 8 230 000 8 230 000 300 000 3 663 086 0 0 3 663 086
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 285 520 000 291 700 322 9 259 266 122 936 942 0 0 117 326 638
30 Árubeszerzés (K313) 8 000 000 8 000 000 0 5 846 698 0 0 5 297 116
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 301 750 000 307 930 322 9 559 266 132 446 726 0 0 126 286 840
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 7 580 000 7 580 000 0 2 137 873 0 0 2 125 064
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 770 000 3 770 000 0 2 059 203 0 0 1 904 562
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 11 350 000 11 350 000 0 4 197 076 0 0 4 029 626
35 Közüzemi díjak (K331) 91 847 000 91 847 000 49 698 680 39 924 816 341 036 000 0 35 573 323
36 Vásárolt élelmezés (K332) 9 120 000 9 426 339 0 4 149 904 0 0 4 149 904
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 53 146 000 53 847 000 1 222 160 16 224 424 0 0 15 795 427
40 Közvetített szolgáltatások  (>=41) (K335) 3 600 000 3 600 000 336 531 1 397 136 0 0 1 221 621
41 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 540 752
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336) 4 600 000 4 600 000 0 1 902 215 0 0 1 902 215

43 Egyéb szolgáltatások (>=44)  (K337) 255 161 819 264 289 805 41 994 406 76 707 214 5 250 000 0 75 284 697
44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 664 568
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) 

(K33)
417 474 819 427 610 144 93 251 777 140 305 709 346 286 000 0 133 927 187

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 170 000 215 670 14 984 80 686 0 0 80 686
47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 25 050 000 25 280 000 595 500 7 392 260 0 0 6 392 260
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 

(=46+47) (K34)
25 220 000 25 495 670 610 484 7 472 946 0 0 6 472 946

49 Működési célú előzetesen felszámított általános 
forgalmi adó (K351)

169 366 700 172 649 780 22 721 344 58 538 291 81 416 280 0 55 576 516

50 Fizetendő általános forgalmi adó  (K352) 180 150 000 180 176 000 0 28 415 000 0 0 28 415 000
51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 1 397 200 0 1 397 200 0 0 1 397 200
52 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0 0 0 0 1 397 200
58 Egyéb dologi kiadások (K355) 43 404 000 43 494 000 0 11 508 159 0 0 11 381 159
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 

(=49+50+51+54+58) (K35)
392 920 700 397 716 980 22 721 344 99 858 650 81 416 280 0 96 769 875

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 1 148 715 519 1 170 103 116 126 142 871 384 281 107 427 702 280 0 367 486 474

100 Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) 
(K48)

23 450 000 23 450 000 0 4 428 843 0 0 4 378 843

117 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) 0 0 0 0 0 0 2 306 000
119 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem 

szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott 
más ellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 2 072 843

120 Ellátottak pénzbeli juttatásai 

(=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)

23 450 000 23 450 000 0 4 428 843 0 0 4 378 843

124 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló 
befizetései (K5022)

3 126 040 3 126 040 0 1 625 540 0 0 1 625 540

125 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 20 000 000 439 643 297 0 60 592 650 0 0 60 592 650
126 Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) 23 126 040 442 769 337 0 62 218 190 0 0 62 218 190
150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 

belülre (=151+…+160) (K506)
421 803 297 2 160 000 0 905 900 0 0 905 900

151 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 890 000
154 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 15 900

163 Működési célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 
(=164+…+174) (K508)

342 000 342 000 0 114 000 0 0 114 000

167 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 114 000
178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 

kívülre (=179+…+188) (K512)
12 700 000 13 300 000 0 3 713 684 0 0 3 713 684

181 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 3 713 684
190 Egyéb működési célú kiadások 

(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+17

6+177+178+189) (K5)

457 971 337 458 571 337 0 66 951 774 0 0 66 951 774

191 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 5 240 000 5 240 000 0 0 0 0 0
192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) 334 040 708 345 126 974 48 546 948 16 030 394 0 0 16 030 394
194 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 4 646 218 4 935 146 0 3 716 398 0 0 3 716 398
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 146 919 097 151 875 961 3 680 817 30 119 411 0 0 30 036 151

200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános 
forgalmi adó (K67)

55 407 498 59 803 843 2 762 321 12 995 707 0 0 12 991 544

201 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) 

(K6)

546 253 521 566 981 924 54 990 086 62 861 910 0 0 62 774 487

202 Ingatlanok felújítása (K71) 25 800 000 107 831 186 18 259 065 16 751 051 0 0 16 751 051
205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó (K74)
6 966 000 29 114 692 4 929 947 4 491 194 0 0 4 491 194

206 Felújítások (=202+...+205) (K7) 32 766 000 136 945 878 23 189 012 21 242 245 0 0 21 242 245

230 Egyéb felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)

0 43 718 0 43 718 0 0 43 718

234 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0 0 0 0 43 718
257 Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)
1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0

268 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

(=207+208+219+230+241+243+255+256+257) 

(K8)

1 500 000 1 543 718 0 43 718 0 0 43 718

269 Költségvetési kiadások 

(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

3 497 448 377 3 651 306 757 934 834 861 1 073 327 628 2 450 067 278 0 1 056 395 572

Költségvetési kiadások mindösszesen



2. Melléklet

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évben 

esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évben 

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évet 

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évet 

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10
09 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 

(K9122)
400 000 000 400 000 000 0 400 000 000 0 0 400 000 000

17 Belföldi értékpapírok kiadásai 
(=07+09+10+11+14+15+17) (K912)

400 000 000 400 000 000 0 400 000 000 0 0 400 000 000

19 Államháztartáson belüli megelőlegezések 
visszafizetése (K914)

9 392 608 9 392 608 0 9 392 608 0 0 9 392 608

20 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 
(K915)

405 409 652 405 409 652 0 165 217 166 0 0 165 217 166

27 Belföldi finanszírozás kiadásai 
(=06+17+…+23+26) (K91)

814 802 260 814 802 260 0 574 609 774 0 0 574 609 774

38 Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) 814 802 260 814 802 260 0 574 609 774 0 0 574 609 774

Finanszírozási kiadások mindösszesen



3. Melléklet

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés költségvetési évben 
esedékes

Követelés költségvetési évet 
követően esedékes

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8
01 Helyi önkormányzatok működésének általános 

támogatása (B111)
77 287 695 77 287 695 40 189 604 0 40 189 604

02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatása (B112)

56 144 300 56 144 300 29 195 036 0 29 195 036

03 Települési önkormányzatok egyes szociális és 
gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

74 555 600 74 555 600 41 279 805 0 41 279 805

04 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása (B1132)

43 642 774 43 642 774 22 694 243 0 22 694 243

05 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 
(=03+04) (B113)

118 198 374 118 198 374 63 974 048 0 63 974 048

06 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatása (B114)

5 229 319 5 229 319 2 719 249 0 2 719 249

07 Működési célú költségvetési támogatások és 
kiegészítő támogatások (B115)

0 10 146 005 10 146 005 0 10 146 005

08 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 306 339 306 339 0 306 339
09 Önkormányzatok működési támogatásai 

(=01+02+05+06+07+08) (B11)
256 859 688 267 312 032 146 530 281 0 146 530 281

10 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 419 643 297 60 592 650 0 60 592 650
34 Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)
470 335 297 52 268 636 38 568 880 767 867 38 568 880

35 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 2 302 441
37 ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok 

EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 
(B16)

0 0 0 0 953 480

38 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 3 441 099
39 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 29 370 800
40 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 2 501 060
45 Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

727 194 985 739 223 965 245 691 811 767 867 245 691 811

70 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0 107 733 506 107 733 506 0 107 733 506

73 ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok 
EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 
(B25)

0 0 0 0 84 740 184

74 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 22 993 322
81 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0 107 733 506 107 733 506 0 107 733 506

109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) 21 000 000 21 000 000 23 702 695 0 12 184 479
110 ebből: építményadó  (B34) 0 0 0 0 5 921 107
112 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 6 263 372
116 Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) 

(B351)
50 000 000 50 000 000 27 481 289 14 500 329 10 249 809

123 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 10 249 809

147 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  
(=148+…+163) (B355)

50 000 000 50 000 000 37 798 000 0 33 945 500

154 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó  
(B355)

0 0 0 0 33 945 500

164 Termékek és szolgáltatások adói 
(=116+137+141+142+147)  (B35)

100 000 000 100 000 000 65 279 289 14 500 329 44 195 309

165 Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) 3 300 000 3 300 000 1 368 403 0 844 766
168 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 5 000
177 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 375 000
181 ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj 

(B36)
0 0 0 0 208 800

184 Közhatalmi bevételek 

(=93+94+104+109+164+165) (B3)

124 300 000 124 300 000 90 350 387 14 500 329 57 224 554

185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 15 552 000 15 552 000 7 601 462 0 7 422 352
186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 1 768 100 000 1 768 100 000 665 854 021 0 647 323 053
187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó 

bevétel (B402)
0 0 0 0 1 967 957

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke  (>=190) 
(B403)

3 250 000 3 250 000 1 693 636 0 1 468 532

190 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 512 452
191 Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) 13 000 000 13 000 000 6 331 375 0 6 331 375
193 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, 

koncesszióból származó bevétel (B404)
0 0 0 0 6 331 375

198 Ellátási díjak (B405) 17 150 000 17 150 000 13 601 334 0 9 446 361
199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 284 782 000 284 782 000 105 847 982 0 101 592 762
200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 3 552 000 0 3 552 000
201 Befektetett pénzügyi eszközökből származó 

bevételek (>=202+204) (B4081)
0 0 3 905 600 0 3 905 600

203 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
értékesítési nyeresége (B4081)

0 0 0 0 3 905 600

205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 
bevételek (>=206+207+208) (B4082)

200 000 200 000 30 559 0 30 559

209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 
(=201+205) (B408)

200 000 200 000 3 936 159 0 3 936 159

211 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
(>=212+…+215) (B4092)

2 000 2 000 0 0 0

216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) 
(B409)

2 000 2 000 0 0 0

217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 82 500 0 82 500
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 410 000 410 000 523 215 0 498 801
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 238 359
221 Működési bevételek 

(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+2

17+218) (B4)

2 102 446 000 2 102 446 000 809 023 684 0 781 653 895

226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 483 600 0 483 600
232 Felhalmozási bevételek 

(=222+224+226+227+230) (B5)

0 0 483 600 0 483 600

236 Működési célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 
(=237+…+245) (B64)

300 000 300 000 485 541 28 500 44 000

240 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 44 000
246 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

(=247…+257) (B65)
500 000 500 000 40 000 0 40 000

250 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 40 000
258 Működési célú átvett 

pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)

800 000 800 000 525 541 28 500 84 000

262 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  
(=263+…+271) (B74)

900 000 900 000 1 698 247 0 421 057

266 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 421 057
272 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

(=273+…+283) (B75)
1 200 000 1 200 000 1 766 060 0 1 369 210

276 ebből: háztartások (B75) 0 0 0 0 604 800
280 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0 0 764 410
284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

(=259+…+262+272) (B7)

2 100 000 2 100 000 3 464 307 0 1 790 267

285 Költségvetési bevételek 

(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

2 956 840 985 3 076 603 471 1 257 272 836 15 296 696 1 194 661 633

Költségvetési bevételek mindösszesen



4. Melléklet

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés költségvetési évben 
esedékes

Követelés költségvetési évet 
követően esedékes

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8
08 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 

értékesítése (B8123)
400 000 000 400 000 000 400 000 000 0 400 000 000

10 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) 
(B812)

400 000 000 400 000 000 400 000 000 0 400 000 000

11 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 
(B8131)

400 000 000 437 510 897 437 510 897 0 437 510 897

12 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 
(B8132)

150 000 000 146 584 997 146 584 997 0 146 584 997

13 Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) 550 000 000 584 095 894 584 095 894 0 584 095 894
16 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 405 409 652 405 409 652 165 217 166 0 165 217 166
22 Belföldi finanszírozás bevételei 

(=04+10+13+…+18+21) (B81)
1 355 409 652 1 389 505 546 1 149 313 060 0 1 149 313 060

31 Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) 1 355 409 652 1 389 505 546 1 149 313 060 0 1 149 313 060

Finanszírozási bevételek mindösszesen



Érték típus: Forint

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évben 

esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évben 

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évet 

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évet 

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 128 711 000 128 711 000 66 856 563 53 854 437 174 145 000 0 53 854 437
02 Normatív jutalmak (K1102) 5 291 000 5 291 000 4 451 221 839 779 0 0 839 779
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 

(K1104)
3 500 000 3 500 000 3 500 000 0 0 0 0

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 960 000 960 000 760 000 200 000 0 0 200 000
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 474 000 474 000 305 926 168 074 0 0 168 074
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 721 000 721 000 707 467 13 533 0 0 13 533
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) 

(K1113)
11 180 000 11 180 000 5 344 068 5 835 932 0 0 5 835 932

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 150 837 000 150 837 000 81 925 245 60 911 755 174 145 000 0 60 911 755

16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 28 429 000 31 623 700 14 639 191 13 789 809 57 000 000 0 13 789 809
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 

foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
6 500 000 6 500 000 3 265 286 3 234 714 0 0 3 234 714

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 000 000 3 000 000 0 562 049 0 0 562 049
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 37 929 000 41 123 700 17 904 477 17 586 572 57 000 000 0 17 586 572
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 188 766 000 191 960 700 99 829 722 78 498 327 231 145 000 0 78 498 327

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

24 544 000 24 959 311 13 894 228 10 649 772 69 030 000 0 10 649 772

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 10 007 368
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 269 117
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 373 287

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 180 000 180 000 0 8 000 0 0 8 000
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 15 010 000 19 049 960 202 636 8 600 229 0 0 8 528 073
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 15 190 000 19 229 960 202 636 8 608 229 0 0 8 536 073
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 980 000 2 980 000 0 957 766 0 0 957 766
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 390 000 390 000 0 80 818 0 0 80 818
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 3 370 000 3 370 000 0 1 038 584 0 0 1 038 584
35 Közüzemi díjak (K331) 10 247 000 10 247 000 3 578 871 5 057 710 59 380 000 0 5 051 586
36 Vásárolt élelmezés (K332) 8 500 000 8 806 339 0 4 016 669 0 0 4 016 669
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 13 900 000 13 900 000 446 160 2 129 115 0 0 2 000 717
40 Közvetített szolgáltatások  (>=41) (K335) 1 600 000 1 600 000 0 309 892 0 0 309 892
41 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 269 892
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336) 4 600 000 4 600 000 0 1 902 215 0 0 1 902 215

43 Egyéb szolgáltatások (>=44)  (K337) 119 684 788 121 490 873 36 373 942 29 332 371 5 250 000 0 29 222 259
44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 478 994
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) 

(K33)
158 531 788 160 644 212 40 398 973 42 747 972 64 630 000 0 42 503 338

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 23 000 234 22 766 0 0 22 766
47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 50 000 280 000 0 280 000 0 0 280 000
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) 

(K34)
50 000 303 000 234 302 766 0 0 302 766

49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 
adó (K351)

35 689 700 38 934 512 8 928 851 11 065 382 13 783 500 0 11 009 791

50 Fizetendő általános forgalmi adó  (K352) 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 0
51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 1 397 200 0 1 397 200 0 0 1 397 200
52 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0 0 0 0 1 397 200
58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 365 000 1 395 000 0 112 646 0 0 112 646
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 

(=49+50+51+54+58) (K35)
57 054 700 61 726 712 8 928 851 12 575 228 13 783 500 0 12 519 637

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 234 196 488 245 273 884 49 530 694 65 272 779 78 413 500 0 64 900 398

100 Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) 23 450 000 23 450 000 0 4 428 843 0 0 4 378 843

117 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) 0 0 0 0 0 0 2 306 000
119 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem 

szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más 
ellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 2 072 843

120 Ellátottak pénzbeli juttatásai 

(=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)

23 450 000 23 450 000 0 4 428 843 0 0 4 378 843

124 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló 
befizetései (K5022)

3 126 040 3 126 040 0 1 625 540 0 0 1 625 540

126 Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) 3 126 040 3 126 040 0 1 625 540 0 0 1 625 540
150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 

belülre (=151+…+160) (K506)
2 160 000 2 160 000 0 905 900 0 0 905 900

151 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 890 000
154 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 15 900

163 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) 
(K508)

342 000 342 000 0 114 000 0 0 114 000

167 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 114 000
178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 

kívülre (=179+…+188) (K512)
12 700 000 13 300 000 0 3 713 684 0 0 3 713 684

181 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 3 713 684
190 Egyéb működési célú kiadások 

(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+17

7+178+189) (K5)

18 328 040 18 928 040 0 6 359 124 0 0 6 359 124

191 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 0
192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) 303 152 708 313 735 974 48 546 948 13 669 836 0 0 13 669 836
194 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 626 218 915 146 0 915 146 0 0 915 146
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 41 512 882 46 436 694 0 3 449 834 0 0 3 449 834

200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 
adó (K67)

17 758 389 22 009 810 1 768 500 4 612 954 0 0 4 612 954

201 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) 

(K6)

368 050 197 388 097 624 50 315 448 22 647 770 0 0 22 647 770

202 Ingatlanok felújítása (K71) 0 80 621 186 4 143 834 4 381 452 0 0 4 381 452
205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó (K74)
0 21 767 992 1 118 835 1 182 992 0 0 1 182 992

206 Felújítások (=202+...+205) (K7) 0 102 389 178 5 262 669 5 564 444 0 0 5 564 444

230 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
belülre (=231+…+240) (K84)

0 43 718 0 43 718 0 0 43 718

234 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0 0 0 0 43 718
257 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

kívülre (=258+…+267) (K89)
1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0

268 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

(=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

1 500 000 1 543 718 0 43 718 0 0 43 718

269 Költségvetési kiadások 

(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

858 834 725 996 602 455 218 832 761 193 464 777 378 588 500 0 193 042 396

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat intézményi költségvetési kiadásai

Adatellenőrző kód: 4e-2e-815-818-52104a4d5-c70-412f-59-7-56-7e-43



Érték típus: Forint

6. Melléklet

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évben 

esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évben 

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évet 

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évet 

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10
09 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 

(K9122)
400 000 000 400 000 000 0 400 000 000 0 0 400 000 000

17 Belföldi értékpapírok kiadásai 
(=07+09+10+11+14+15+17) (K912)

400 000 000 400 000 000 0 400 000 000 0 0 400 000 000

19 Államháztartáson belüli megelőlegezések 
visszafizetése (K914)

9 392 608 9 392 608 0 9 392 608 0 0 9 392 608

20 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 
(K915)

405 409 652 405 409 652 0 165 217 166 0 0 165 217 166

27 Belföldi finanszírozás kiadásai 
(=06+17+…+23+26) (K91)

814 802 260 814 802 260 0 574 609 774 0 0 574 609 774

38 Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) 814 802 260 814 802 260 0 574 609 774 0 0 574 609 774

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat intézményi finanszírozási kiadásai

Adatellenőrző kód: 4e-2e-815-818-52104a4d5-c70-412f-59-7-56-7e-43



Érték típus: Forint

7. Melléklet

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés költségvetési évben 
esedékes

Követelés költségvetési évet 
követően esedékes

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8
01 Helyi önkormányzatok működésének általános 

támogatása (B111)
77 287 695 77 287 695 40 189 604 0 40 189 604

02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatása (B112)

56 144 300 56 144 300 29 195 036 0 29 195 036

03 Települési önkormányzatok egyes szociális és 
gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

74 555 600 74 555 600 41 279 805 0 41 279 805

04 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása (B1132)

43 642 774 43 642 774 22 694 243 0 22 694 243

05 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) 
(B113)

118 198 374 118 198 374 63 974 048 0 63 974 048

06 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatása (B114)

5 229 319 5 229 319 2 719 249 0 2 719 249

07 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő 
támogatások (B115)

0 10 146 005 10 146 005 0 10 146 005

08 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 306 339 306 339 0 306 339
09 Önkormányzatok működési támogatásai 

(=01+02+05+06+07+08) (B11)
256 859 688 267 312 032 146 530 281 0 146 530 281

10 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 419 643 297 60 592 650 0 60 592 650
34 Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)
435 335 297 15 692 000 8 766 052 0 8 766 052

37 ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s 
programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0 0 0 0 953 480

38 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 769 312
39 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 4 542 200
40 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 2 501 060
45 Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

692 194 985 702 647 329 215 888 983 0 215 888 983

70 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0 107 733 506 107 733 506 0 107 733 506

73 ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s 
programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0 0 0 0 84 740 184

74 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 22 993 322
81 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0 107 733 506 107 733 506 0 107 733 506

109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) 21 000 000 21 000 000 23 702 695 0 12 184 479
110 ebből: építményadó  (B34) 0 0 0 0 5 921 107
112 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 6 263 372
116 Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) 50 000 000 50 000 000 27 481 289 14 500 329 10 249 809

123 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 
fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 10 249 809

147 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  
(=148+…+163) (B355)

50 000 000 50 000 000 37 798 000 0 33 945 500

154 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó  
(B355)

0 0 0 0 33 945 500

164 Termékek és szolgáltatások adói 
(=116+137+141+142+147)  (B35)

100 000 000 100 000 000 65 279 289 14 500 329 44 195 309

165 Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) 3 300 000 3 300 000 1 368 403 0 844 766
168 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 5 000
177 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 375 000
181 ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj 

(B36)
0 0 0 0 208 800

184 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) 

(B3)

124 300 000 124 300 000 90 350 387 14 500 329 57 224 554

185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 38 700 0 38 700
186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 22 220 000 22 220 000 9 754 894 0 8 475 946
187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 

(B402)
0 0 0 0 1 862 817

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke  (>=190) (B403) 1 600 000 1 600 000 309 892 0 309 892

190 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 269 892
191 Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) 13 000 000 13 000 000 6 331 375 0 6 331 375
193 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, 

koncesszióból származó bevétel (B404)
0 0 0 0 6 331 375

198 Ellátási díjak (B405) 7 000 000 7 000 000 3 468 981 0 3 315 865
199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 10 212 000 10 212 000 4 508 783 0 4 459 573
201 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek 

(>=202+204) (B4081)
0 0 3 905 600 0 3 905 600

203 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
értékesítési nyeresége (B4081)

0 0 0 0 3 905 600

205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 
(>=206+207+208) (B4082)

100 000 100 000 8 268 0 8 268

209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 
(=201+205) (B408)

100 000 100 000 3 913 868 0 3 913 868

217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 60 000 0 60 000
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 110 000 110 000 224 982 0 200 568
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 178 459
221 Működési bevételek 

(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+21

8) (B4)

54 242 000 54 242 000 28 611 475 0 27 105 787

236 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) 
(B64)

300 000 300 000 485 541 28 500 44 000

240 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 44 000
246 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247…+257) 

(B65)
500 000 500 000 40 000 0 40 000

250 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 40 000
258 Működési célú átvett 

pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)

800 000 800 000 525 541 28 500 84 000

262 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  
(=263+…+271) (B74)

900 000 900 000 1 698 247 0 421 057

266 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 421 057
272 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

(=273+…+283) (B75)
1 200 000 1 200 000 1 766 060 0 1 369 210

276 ebből: háztartások (B75) 0 0 0 0 604 800
280 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0 0 764 410
284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

(=259+…+262+272) (B7)

2 100 000 2 100 000 3 464 307 0 1 790 267

285 Költségvetési bevételek 

(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

873 636 985 991 822 835 446 574 199 14 528 829 409 827 097

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat intézményi költségvetési bevételei

Adatellenőrző kód: 4e-2e-815-818-52104a4d5-c70-412f-59-7-56-7e-43



Érték típus: Forint

8. Melléklet

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés költségvetési évben 
esedékes

Követelés költségvetési évet 
követően esedékes

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8
08 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 

értékesítése (B8123)
400 000 000 400 000 000 400 000 000 0 400 000 000

10 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) 
(B812)

400 000 000 400 000 000 400 000 000 0 400 000 000

11 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 
(B8131)

400 000 000 419 581 880 419 581 880 0 419 581 880

13 Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) 400 000 000 419 581 880 419 581 880 0 419 581 880
22 Belföldi finanszírozás bevételei 

(=04+10+13+…+18+21) (B81)
800 000 000 819 581 880 819 581 880 0 819 581 880

31 Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) 800 000 000 819 581 880 819 581 880 0 819 581 880

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat intézményi finanszírozási bevételei

Adatellenőrző kód: 4e-2e-815-818-52104a4d5-c70-412f-59-7-56-7e-43



Érték típus: Forint

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évben 

esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évben 

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évet 

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évet 

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 107 445 000 107 138 441 55 094 734 52 043 707 195 000 000 0 52 043 707
02 Normatív jutalmak (K1102) 3 640 000 3 640 000 3 640 000 0 0 0 0
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 555 799 7 913 547 886 0 0 547 886
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat (K1104)
3 000 000 0 0 0 0 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 800 000 800 000 800 000 0 0 0 0
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 5 830 000 5 830 000 356 000 5 474 000 0 0 5 474 000
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 100 000 1 100 000 554 875 545 125 0 0 545 125
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 534 000 534 000 534 000 0 0 0 0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) 

(K1113)
600 000 4 332 933 2 277 438 2 055 495 0 0 2 055 495

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) 
(K11)

122 949 000 123 931 173 63 264 960 60 666 213 195 000 000 0 60 666 213

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem 
saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0 35 000 0 35 000 0 0 35 000

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 100 000 990 000 0 978 991 0 0 978 991
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 100 000 1 025 000 0 1 013 991 0 0 1 013 991
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 123 049 000 124 956 173 63 264 960 61 680 204 195 000 000 0 61 680 204

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

18 178 000 18 442 463 9 298 606 9 138 221 58 699 998 0 9 138 221

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 8 155 011
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 54 360
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 

(K2)
0 0 0 0 0 0 928 850

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 250 000 250 000 0 222 457 0 0 222 457
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 700 000 2 841 732 0 1 437 459 0 0 1 367 715
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 2 950 000 3 091 732 0 1 659 916 0 0 1 590 172
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 500 000 1 500 000 0 622 575 0 0 609 766
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 400 000 400 000 0 117 144 0 0 101 176
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 1 900 000 1 900 000 0 739 719 0 0 710 942
35 Közüzemi díjak (K331) 1 000 000 1 000 000 445 616 543 973 6 414 000 0 543 973
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 0
40 Közvetített szolgáltatások  (>=41) (K335) 1 500 000 1 500 000 336 531 1 000 889 0 0 833 917
41 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 221 975
43 Egyéb szolgáltatások (>=44)  (K337) 11 500 000 11 888 534 0 3 445 306 0 0 3 293 067
44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 75 660
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) 

(K33)
16 500 000 16 888 534 782 147 4 990 168 6 414 000 0 4 670 957

49 Működési célú előzetesen felszámított általános 
forgalmi adó (K351)

5 773 000 5 811 268 128 549 1 155 808 1 731 780 0 1 106 991

50 Fizetendő általános forgalmi adó  (K352) 0 26 000 0 26 000 0 0 26 000
58 Egyéb dologi kiadások (K355) 30 000 30 000 0 3 960 0 0 3 960
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 

(=49+50+51+54+58) (K35)
5 803 000 5 867 268 128 549 1 185 768 1 731 780 0 1 136 951

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 27 153 000 27 747 534 910 696 8 575 571 8 145 780 0 8 109 022

194 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 800 000 800 000 0 0 0 0 0
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 340 000 1 340 000 0 239 477 0 0 239 477

200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános 
forgalmi adó (K67)

577 800 577 800 0 64 659 0 0 64 659

201 Beruházások 

(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

2 717 800 2 717 800 0 304 136 0 0 304 136

269 Költségvetési kiadások 

(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

171 097 800 173 863 970 73 474 262 79 698 132 261 845 778 0 79 231 583

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetési kiadásai

Adatellenőrző kód: -1a-e18-197d-59-7e39-4f-7879-40-4b-1-7d67-704e2f58



Érték típus: Forint

10. Melléklet

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés költségvetési évben 
esedékes

Követelés költségvetési évet 
követően esedékes

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8
34 Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)
0 1 576 636 3 879 077 767 867 3 879 077

35 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 2 302 441
38 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 1 576 636

45 Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

0 1 576 636 3 879 077 767 867 3 879 077

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke  (>=190) 
(B403)

1 500 000 1 500 000 833 922 0 662 874

190 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 195 469
199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 250 000 250 000 190 252 0 164 254
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

bevételek (>=206+207+208) (B4082)
0 0 61 0 61

209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 
(=201+205) (B408)

0 0 61 0 61

218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0 163 431 0 163 431
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 59 900

221 Működési bevételek 

(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+

218) (B4)

1 750 000 1 750 000 1 187 666 0 990 620

285 Költségvetési bevételek 

(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

1 750 000 3 326 636 5 066 743 767 867 4 869 697

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetési bevételei

Adatellenőrző kód: -1a-e18-197d-59-7e39-4f-7879-40-4b-1-7d67-704e2f58



Érték típus: Forint

11. Melléklet

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés költségvetési évben 
esedékes

Követelés költségvetési évet 
követően esedékes

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8
11 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 

(B8131)
0 1 189 534 1 189 534 0 1 189 534

13 Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) 0 1 189 534 1 189 534 0 1 189 534
16 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 169 347 800 169 347 800 73 544 028 0 73 544 028
22 Belföldi finanszírozás bevételei 

(=04+10+13+…+18+21) (B81)
169 347 800 170 537 334 74 733 562 0 74 733 562

31 Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) 169 347 800 170 537 334 74 733 562 0 74 733 562

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal intézményi finanszírozási bevételei

Adatellenőrző kód: -1a-e18-197d-59-7e39-4f-7879-40-4b-1-7d67-704e2f58



Érték típus: Forint

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évben 

esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évben 

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évet 

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évet 

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 542 195 000 539 884 376 315 341 336 224 543 040 914 670 000 0 224 543 040
02 Normatív jutalmak (K1102) 36 561 000 36 561 000 36 339 949 221 051 0 0 221 051
06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 311 000 2 437 797 22 011 2 415 786 0 0 2 415 786
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 80 000 0 80 000 0 0 80 000
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 015 000 2 114 038 636 617 1 477 421 0 0 1 477 421
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 697 000 2 597 000 2 557 904 39 096 0 0 39 096
11 Lakhatási támogatások (K1111) 695 000 695 000 405 830 289 170 0 0 289 170
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) 

(K1113)
59 933 000 61 601 373 30 624 079 30 977 294 0 0 30 977 294

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) 
(K11)

645 407 000 645 970 584 385 927 726 260 042 858 914 670 000 0 260 042 858

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem 
saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

8 140 000 8 152 785 6 634 806 1 517 979 0 0 1 517 979

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 13 800 000 14 360 768 1 054 120 3 125 394 0 0 3 125 394
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 21 940 000 22 513 553 7 688 926 4 643 373 0 0 4 643 373
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 667 347 000 668 484 137 393 616 652 264 686 231 914 670 000 0 264 686 231

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

86 760 000 86 760 000 50 416 264 36 343 736 303 000 000 0 36 343 736

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 35 011 635
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 720 623
26 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő 

kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű 
kötelezettségek (K2)

0 0 0 0 0 0 256 500

27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 354 978

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 7 050 000 7 050 000 300 000 3 408 677 0 0 3 408 677
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 238 350 000 238 350 000 8 620 142 93 547 498 0 0 88 609 547
30 Árubeszerzés (K313) 8 000 000 8 000 000 0 5 846 698 0 0 5 297 116
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 253 400 000 253 400 000 8 920 142 102 802 873 0 0 97 315 340
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 400 000 2 400 000 0 316 764 0 0 316 764
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 950 000 2 950 000 0 1 854 549 0 0 1 715 876
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 5 350 000 5 350 000 0 2 171 313 0 0 2 032 640
35 Közüzemi díjak (K331) 75 200 000 75 200 000 42 480 688 32 687 249 257 115 000 0 28 341 880
36 Vásárolt élelmezés (K332) 580 000 580 000 0 104 613 0 0 104 613
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 31 646 000 33 046 000 776 000 14 005 809 0 0 13 705 210
40 Közvetített szolgáltatások  (>=41) (K335) 500 000 500 000 0 86 355 0 0 77 812
41 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 48 885
43 Egyéb szolgáltatások (>=44)  (K337) 118 577 031 125 510 398 5 620 464 42 340 989 0 0 41 180 823
44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 109 914
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) 

(K33)
226 503 031 234 836 398 48 877 152 89 225 015 257 115 000 0 83 410 338

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 50 000 72 670 14 750 57 920 0 0 57 920
47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 25 000 000 25 000 000 595 500 7 112 260 0 0 6 112 260
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 

(=46+47) (K34)
25 050 000 25 072 670 610 250 7 170 180 0 0 6 170 180

49 Működési célú előzetesen felszámított általános 
forgalmi adó (K351)

115 011 000 115 011 000 12 751 175 41 854 823 63 071 000 0 39 102 790

50 Fizetendő általános forgalmi adó  (K352) 157 550 000 157 550 000 0 27 708 000 0 0 27 708 000
58 Egyéb dologi kiadások (K355) 42 000 000 42 000 000 0 11 373 755 0 0 11 246 755
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 

(=49+50+51+54+58) (K35)
314 561 000 314 561 000 12 751 175 80 936 578 63 071 000 0 78 057 545

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 824 864 031 833 220 068 71 158 719 282 305 959 320 186 000 0 266 986 043

125 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 20 000 000 439 643 297 0 60 592 650 0 0 60 592 650
126 Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) 20 000 000 439 643 297 0 60 592 650 0 0 60 592 650
150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 

belülre (=151+…+160) (K506)
419 643 297 0 0 0 0 0 0

190 Egyéb működési célú kiadások 

(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+1

76+177+178+189) (K5)

439 643 297 439 643 297 0 60 592 650 0 0 60 592 650

192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) 30 888 000 30 888 000 0 1 858 342 0 0 1 858 342
194 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 3 150 000 3 150 000 0 2 801 252 0 0 2 801 252
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 98 512 765 98 545 817 3 680 817 26 051 778 0 0 26 051 778

200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános 
forgalmi adó (K67)

35 788 907 35 797 831 993 821 8 148 974 0 0 8 148 974

201 Beruházások 

(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

168 339 672 168 381 648 4 674 638 38 860 346 0 0 38 860 346

202 Ingatlanok felújítása (K71) 25 800 000 27 210 000 14 115 231 12 369 599 0 0 12 369 599
205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó (K74)
6 966 000 7 346 700 3 811 112 3 308 202 0 0 3 308 202

206 Felújítások (=202+...+205) (K7) 32 766 000 34 556 700 17 926 343 15 677 801 0 0 15 677 801

269 Költségvetési kiadások 

(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

2 219 720 000 2 231 045 850 537 792 616 698 466 723 1 537 856 000 0 683 146 807

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ intézményi költségvetési kiadásai

Adatellenőrző kód: 22-57-522821-43-1c-3852-4245-1247-6-76-4f-53502076



Érték típus: Forint

13. Melléklet

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés költségvetési évben 
esedékes

Követelés költségvetési évet 
követően esedékes

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8
34 Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)
35 000 000 35 000 000 25 085 743 0 25 085 743

38 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 257 143
39 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 24 828 600
45 Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

35 000 000 35 000 000 25 085 743 0 25 085 743

185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 15 552 000 15 552 000 7 562 762 0 7 383 652
186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 1 744 860 000 1 744 860 000 655 502 360 0 638 311 032
187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó 

bevétel (B402)
0 0 0 0 105 140

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke  (>=190) 
(B403)

150 000 150 000 549 822 0 495 766

190 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 47 091
199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 273 756 000 273 756 000 98 252 259 0 95 169 049
200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 3 552 000 0 3 552 000
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

bevételek (>=206+207+208) (B4082)
100 000 100 000 22 145 0 22 145

209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 
(=201+205) (B408)

100 000 100 000 22 145 0 22 145

211 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
(>=212+…+215) (B4092)

2 000 2 000 0 0 0

216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) 
(B409)

2 000 2 000 0 0 0

217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 20 000 0 20 000
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 300 000 300 000 133 021 0 133 021
221 Működési bevételek 

(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+

218) (B4)

2 034 720 000 2 034 720 000 765 594 369 0 745 086 665

226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 483 600 0 483 600
232 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) 

(B5)

0 0 483 600 0 483 600

285 Költségvetési bevételek 

(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

2 069 720 000 2 069 720 000 791 163 712 0 770 656 008

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ intézményi költségvetési bevételei

Adatellenőrző kód: 22-57-522821-43-1c-3852-4245-1247-6-76-4f-53502076



Érték típus: Forint

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évben 

esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évben 

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évet 

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évet 

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 138 821 000 138 804 000 76 356 104 58 464 896 191 750 000 0 58 464 896
02 Normatív jutalmak (K1102) 6 122 000 6 122 000 6 122 000 0 0 0 0
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat (K1104)
700 000 700 000 649 273 50 727 0 0 50 727

06 Jubileumi jutalom (K1106) 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 17 000 10 16 990 0 0 16 990
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 420 000 420 000 365 292 54 708 0 0 54 708
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 670 000 670 000 666 993 3 007 0 0 3 007
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) 

(K1113)
7 918 000 7 918 000 4 500 990 3 417 010 0 0 3 417 010

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) 
(K11)

157 151 000 157 151 000 91 160 662 62 007 338 191 750 000 0 62 007 338

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem 
saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

500 000 500 000 224 000 276 000 0 0 276 000

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 500 000 500 000 224 000 276 000 0 0 276 000
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 157 651 000 157 651 000 91 384 662 62 283 338 191 750 000 0 62 283 338

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

20 497 000 20 497 000 8 807 798 10 238 202 59 070 000 0 10 238 202

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 8 589 916
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 549 000
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 95 889
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 

(K2)
0 0 0 0 0 0 3 397

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 750 000 750 000 0 23 952 0 0 23 952
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 29 460 000 31 458 630 436 488 19 351 756 0 0 18 821 303
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 30 210 000 32 208 630 436 488 19 375 708 0 0 18 845 255
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 700 000 700 000 0 240 768 0 0 240 768
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 30 000 30 000 0 6 692 0 0 6 692
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 730 000 730 000 0 247 460 0 0 247 460
35 Közüzemi díjak (K331) 5 400 000 5 400 000 3 193 505 1 635 884 18 127 000 0 1 635 884
36 Vásárolt élelmezés (K332) 40 000 40 000 0 28 622 0 0 28 622
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 100 000 4 401 000 0 89 500 0 0 89 500
43 Egyéb szolgáltatások (>=44)  (K337) 5 400 000 5 400 000 0 1 588 548 0 0 1 588 548
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) 

(K33)
15 940 000 15 241 000 3 193 505 3 342 554 18 127 000 0 3 342 554

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 120 000 120 000 0 0 0 0 0
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 

(=46+47) (K34)
120 000 120 000 0 0 0 0 0

49 Működési célú előzetesen felszámított általános 
forgalmi adó (K351)

12 893 000 12 893 000 912 769 4 462 278 2 830 000 0 4 356 944

50 Fizetendő általános forgalmi adó  (K352) 2 600 000 2 600 000 0 681 000 0 0 681 000
58 Egyéb dologi kiadások (K355) 9 000 69 000 0 17 798 0 0 17 798
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 

(=49+50+51+54+58) (K35)
15 502 000 15 562 000 912 769 5 161 076 2 830 000 0 5 055 742

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 62 502 000 63 861 630 4 542 762 28 126 798 20 957 000 0 27 491 011

191 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 240 000 240 000 0 0 0 0 0
192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) 0 503 000 0 502 216 0 0 502 216
194 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 70 000 70 000 0 0 0 0 0
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 5 553 450 5 553 450 0 378 322 0 0 295 062

200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános 
forgalmi adó (K67)

1 282 402 1 418 402 0 169 120 0 0 164 957

201 Beruházások 

(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

7 145 852 7 784 852 0 1 049 658 0 0 962 235

269 Költségvetési kiadások 

(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

247 795 852 249 794 482 104 735 222 101 697 996 271 777 000 0 100 974 786

Petőfi Sándor ÁMK intézményi költségvetési kiadásai

Adatellenőrző kód: 37-6b-7716481f-39-23-3c3b-12-3651237-2c3342-54-79



Érték típus: Forint

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évben 

esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évben 

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évet 

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség költségvetési évet 

követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 138 821 000 138 804 000 76 356 104 58 464 896 191 750 000 0 58 464 896
02 Normatív jutalmak (K1102) 6 122 000 6 122 000 6 122 000 0 0 0 0
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 

(K1104)
700 000 700 000 649 273 50 727 0 0 50 727

06 Jubileumi jutalom (K1106) 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 17 000 10 16 990 0 0 16 990
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 420 000 420 000 365 292 54 708 0 0 54 708
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 670 000 670 000 666 993 3 007 0 0 3 007
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) 

(K1113)
7 918 000 7 918 000 4 500 990 3 417 010 0 0 3 417 010

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) 
(K11)

157 151 000 157 151 000 91 160 662 62 007 338 191 750 000 0 62 007 338

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 
foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

500 000 500 000 224 000 276 000 0 0 276 000

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 500 000 500 000 224 000 276 000 0 0 276 000
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 157 651 000 157 651 000 91 384 662 62 283 338 191 750 000 0 62 283 338
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)
20 497 000 20 497 000 8 807 798 10 238 202 59 070 000 0 10 238 202

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 8 589 916
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 549 000
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 95 889
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 3 397

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 750 000 750 000 0 23 952 0 0 23 952
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 29 460 000 31 458 630 436 488 19 351 756 0 0 18 821 303
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 30 210 000 32 208 630 436 488 19 375 708 0 0 18 845 255
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 700 000 700 000 0 240 768 0 0 240 768
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 30 000 30 000 0 6 692 0 0 6 692
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 730 000 730 000 0 247 460 0 0 247 460
35 Közüzemi díjak (K331) 5 400 000 5 400 000 3 193 505 1 635 884 18 127 000 0 1 635 884
36 Vásárolt élelmezés (K332) 40 000 40 000 0 28 622 0 0 28 622
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 100 000 4 401 000 0 89 500 0 0 89 500
43 Egyéb szolgáltatások (>=44)  (K337) 5 400 000 5 400 000 0 1 588 548 0 0 1 588 548
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) 

(K33)
15 940 000 15 241 000 3 193 505 3 342 554 18 127 000 0 3 342 554

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 120 000 120 000 0 0 0 0 0
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) 

(K34)
120 000 120 000 0 0 0 0 0

49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 
adó (K351)

12 893 000 12 893 000 912 769 4 462 278 2 830 000 0 4 356 944

50 Fizetendő általános forgalmi adó  (K352) 2 600 000 2 600 000 0 681 000 0 0 681 000
58 Egyéb dologi kiadások (K355) 9 000 69 000 0 17 798 0 0 17 798
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 

(=49+50+51+54+58) (K35)
15 502 000 15 562 000 912 769 5 161 076 2 830 000 0 5 055 742

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 62 502 000 63 861 630 4 542 762 28 126 798 20 957 000 0 27 491 011
191 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 240 000 240 000 0 0 0 0 0
192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) 0 503 000 0 502 216 0 0 502 216
194 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 70 000 70 000 0 0 0 0 0
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 5 553 450 5 553 450 0 378 322 0 0 295 062

200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános 
forgalmi adó (K67)

1 282 402 1 418 402 0 169 120 0 0 164 957

201 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) 
(K6)

7 145 852 7 784 852 0 1 049 658 0 0 962 235

269 Költségvetési kiadások 
(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

247 795 852 249 794 482 104 735 222 101 697 996 271 777 000 0 100 974 786

Petőfi Sándor ÁMK intézményi költségvetési kiadásai

Adatellenőrző kód: 37-6b-7716481f-39-23-3c3b-12-3651237-2c3342-54-79



Érték típus: Forint

16. Melléklet

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés költségvetési évben 
esedékes

Követelés költségvetési évet 
követően esedékes

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8
34 Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)
0 0 838 008 0 838 008

38 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 838 008
45 Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (=09+...+12+23+34) (B1)
0 0 838 008 0 838 008

186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 1 020 000 1 020 000 596 767 0 536 075
198 Ellátási díjak (B405) 10 150 000 10 150 000 10 132 353 0 6 130 496
199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 564 000 564 000 2 896 688 0 1 799 886
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 

(>=206+207+208) (B4082)
0 0 85 0 85

209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 
(=201+205) (B408)

0 0 85 0 85

217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 2 500 0 2 500
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0 1 781 0 1 781
221 Működési bevételek 

(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+
218) (B4)

11 734 000 11 734 000 13 630 174 0 8 470 823

285 Költségvetési bevételek 
(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

11 734 000 11 734 000 14 468 182 0 9 308 831

Petőfi Sándor ÁMK intézményi költségvetési bevételei

Adatellenőrző kód: 37-6b-7716481f-39-23-3c3b-12-3651237-2c3342-54-79



Érték típus: Forint

17. Melléklet

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés költségvetési évben 
esedékes

Követelés költségvetési évet 
követően esedékes

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8
11 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 

(B8131)
0 1 998 630 1 998 630 0 1 998 630

13 Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) 0 1 998 630 1 998 630 0 1 998 630
16 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 236 061 852 236 061 852 91 673 138 0 91 673 138
22 Belföldi finanszírozás bevételei 

(=04+10+13+…+18+21) (B81)
236 061 852 238 060 482 93 671 768 0 93 671 768

31 Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) 236 061 852 238 060 482 93 671 768 0 93 671 768

Petőfi Sándor ÁMK intézményi finanszírozási bevételei

Adatellenőrző kód: 37-6b-7716481f-39-23-3c3b-12-3651237-2c3342-54-79
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                     Cserkeszőlő Község Polgármestere 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 
 

 
Előterjesztés 

 
Előirányzat módosítása 

 
 
A 2022. évi költségvetés 5/2022. (II.09.) önkormányzati rendeletének 5. §-a értelmében az alábbi 
bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítása, illetve módosítása szükséges.  
 
 
A főösszeg   

Költségvetési bevételi   4.466.109.017 Ft 
  Költségvetési kiadási   4.466.109.017 Ft 
 
 
Változások: 

 
- A központi költségvetéstől a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára 

tekintettel kapott támogatás miatt 2.104.000 Ft-tal nő, 
- A központi költségvetéstől iparűzési adó kedvezmény miatt kapott támogatás miatt 

4.431.994 Ft-tal nő, 
- A központi költségvetéstől kapott 2021. évi beszámolóban megállapított pótlólagos 

támogatás miatt 306.339 Ft-tal nő, 
- A TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Polgármesteri Hivatal Energetikai 

korszerűsítésére kapott támogatás miatt 82.788.254 Ft-tal nő, 
- A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00024 Közlekedési lámpa pályázat elszámolása miatt kapott 

támogatás miatt 1.951.930 Ft-tal nő, 
- A VP6-19.2.1-88-V-17 Ady utcai parkoló pályázatra kapott támogatás miatt 6.993.324 Ft-tal 

nő, 
- MFP-ÖTIK/2022 Fogorvosi szék beszerzésére kapott támogatás miatt 5.999.999 Ft-tal nő, 
- A MFP-BJA/2022 Járda felújítására kapott támogatás miatt 9.999.999 Ft-tal nő. 
 
 
Tehát a főösszeg összesen 114.575.839 Ft-tal nő. 

 
 
 
Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint alakult. 
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Önkormányzat  
          adatok Ft-ban 

 

Főkönyv megnevezése
Előirányzat 
főkönyv

 Módosított 
előirányzat 

Vásárolt élelmezés teljesítése 053321              306 339 

Egyéb szolgáltatások teljesítése 053371           5 923 403 

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 053511           1 272 945 

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú 

támogatások kiadásai 055121              600 000 

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai 05621         10 533 266 

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 05631              232 446 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 05641           4 724 409 

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

teljesítése 05671           4 182 332 

Ingatlanok felújítása teljesítése 05711         68 347 007 

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 05741         18 453 692 
Kiadások Összesen     114 575 839 
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 

teljesítése 091151           6 535 994 

Elszámolásból származó bevételek teljesítése 091161              306 339 

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások 

bevételei 09251        107 733 506 
Bevételek Összesen     114 575 839  

 
 
 
 

Polgármesteri Hivatal 
 

    adatok Ft-ban 
 

Főkönyv megnevezése
Előirányzat 
főkönyv

 Módosított 
előirányzat 

Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 0511011 306 559-            

Céljuttatás, projektprémium teljesítése 0511031 555 799            

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata 0511041 2 500 000-          

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése 0511131 2 552 933          

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 

foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése 051221 35 000              

Egyéb külső személyi juttatások teljesítése 051231 350 000            

Szociális hozzájárulási adó kiadásai 0521 87 827              

Egyéb szolgáltatások teljesítése 053371 775 000-            
Kiadások Összesen -                    
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Fürdő és Gyógyászati Központ 

 
    adatok Ft-ban 

 

Főkönyv megnevezése
Előirányzat 
főkönyv

 Módosított 
előirányzat 

Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 0511011 2 290 624-          

Jubileumi jutalom teljesítése 0511061 1 126 797          

Béren kívüli juttatások teljesítése 0511071 60 000              

Közlekedési költségtérítés teljesítése 0511091 99 038              

Egyéb költségtérítések teljesítése 0511101 100 000-            

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése 0511131 1 668 373          

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése051221 12 785              

Egyéb külső személyi juttatások teljesítése 051231 560 768            

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése 053341 1 400 000          

Egyéb szolgáltatások teljesítése 053371 4 392 483-          

Kiküldetések kiadásai teljesítése 053411 22 670              

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 05641 33 052              

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése05671 8 924                

Ingatlanok felújítása teljesítése 05711 1 410 000          

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 05741 380 700            
Kiadások Összesen -                    

 
 
 

 
 
Kérem a tisztelt képviselő testületet az előterjesztés elfogadására. 
 
Cserkeszőlő, 2022. szeptember 5. 
 
                                                Varga Attila sk.       

                          polgármester 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről 
szóló 5/2022.(II.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és költségvetési 
intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.9.) önkormányzati rendeletet az alábbiak 
szerint módosítja. 

1. § 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről 
szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:) 

„a) Költségvetési bevételi 4.466.109.017 Ft 
b) Költségvetési kiadási 4.466.109.017 Ft” 
(összegben állapítja meg.) 

2. § 

(1) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről 
szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről 
szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről 
szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről 
szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről 
szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről 
szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről 
szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről 
szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
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(9) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi költségvetéséről 
szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi 
költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet 
lép. 

(11) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi 
költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet 
lép. 

(12) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi 
költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet 
lép. 

(13) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi 
költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet 
lép. 

(14) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2022. évi 
költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet 
lép. 

3. § 

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

„1. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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2. melléklet 

„2. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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3. melléklet 

„3. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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4. melléklet 

„4. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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5. melléklet 

„5. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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6. melléklet 

„6. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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7. melléklet 

„7. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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8. melléklet 

„8. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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9. melléklet 

„9. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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10. melléklet 

„10. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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11. melléklet 

„11. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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12. melléklet 

„12. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  



15 

13. melléklet 

„13. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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14. melléklet 

„14. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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Részletes indokolás 

Az 1–3. §-hoz és az 1–14. melléklethez  

A 2022. évi költségvetés 5/2022.(II.09.) önkormányzati rendeletének 5. §-a értelmében az alábbi 
bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítása, illetve módosítása szükséges: 
  
A főösszeg   
Költségvetési bevételi 4.466.109.017 Ft 
Költségvetési kiadási 4.466.109.017 Ft 
  
Változások: 

1. A központi költségvetéstől a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára 
tekintettel kapott támogatás miatt 2.104.000 Ft-tal nő, 

2. A központi költségvetéstől iparűzési adó kedvezmény miatt kapott támogatás miatt 
4.431.994 Ft-tal nő, 

3. A központi költségvetéstől kapott 2021. évi beszámolóban megállapított pótlólagos 
támogatás miatt 306.339 Ft-tal nő, 

4. A TOPPLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Polgármesteri Hivatal Energetikai 
korszerűsítésére kapott támogatás miatt 82.788.254 Ft-tal nő, 

5. A TOP3.1.1-15-JN1-2016-00024 Közlekedési lámpa pályázat elszámolása miatt kapott 
támogatás miatt 1.951.930 Ft-tal nő, 

6. A VP619.2.1-88-V-17 Ady utcai parkoló pályázatra kapott támogatás miatt 6.993.324 Ft-tal 
nő, 

7. MFPÖTIK/2022 Fogorvosi szék beszerzésére kapott támogatás miatt 5.999.999 Ft-tal nő, 

8. A MFPBJA/2022 Járda felújítására kapott támogatás miatt 9.999.999 Ft-tal nő. 

  
Tehát a főösszeg összesen 114.575.839 Ft-tal nő. 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

adatok Ft-ban

                        KIEMELT  ELŐIRÁNYZATOK PH Önkormányzat Fürdő ÁMK Összesen

K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 124 956 173              191 960 700            668 484 137                     157 651 000               1 143 052 010       
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.: 18 442 463                24 959 311              86 760 000                       20 497 000                 150 658 774          
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 747 534                245 273 884            833 220 068                     63 861 630                 1 170 103 116       
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN -                            23 450 000              -                                    -                             23 450 000            
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN -                            18 928 040              439 643 297                     -                             458 571 337          
            0550221    Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás -                            3 126 040                -                                    -                             3 126 040              
            0550231    Vállalkozási tevékenység utáni fiz.köt. /Fürdő/ -                            -                           20 000 000                       -                             20 000 000            
            0550231      Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak -                            -                           419 643 297                     -                             419 643 297          
            055061      Központi ktgvetési támogatás -                            2 160 000                -                                    -                             2 160 000              
            055081      Háztartásoknak egyéb műk.c.tám. -                            342 000                   -                                    -                             342 000                 
            055121      Civil szervezetek támogatása -                            13 300 000              -                                    -                             13 300 000            
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 2 717 800                 388 097 624            168 381 648                     7 784 852                   566 981 924          
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN -                            102 389 178            34 556 700                       -                             136 945 878          
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN -                            1 543 718                -                                    -                             1 543 718              
K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 173 863 970              996 602 455            2 231 045 850                  249 794 482               3 651 306 757       
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN -                            814 802 260            -                                    -                             814 802 260          
            0591221    Bef.c. belföldi értékpapír vásárlása -                            400 000 000            -                                    -                             400 000 000          
            059141      Normatíva előleg 2021. decemberről -                            9 392 608                -                                    -                             9 392 608              
           0591512     Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak -                            169 347 800            -                                    -                             169 347 800          
           0591512     Pénzeszköz átadás Fürdőnek -                            -                           -                                    -                             -                        
           0591512     Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak -                            236 061 852            -                                    -                             236 061 852          
ÖSSZESEN KIADÁSOK: 173 863 970              1 811 404 715         2 231 045 850                  249 794 482               4 466 109 017       

B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.: 1 576 636                 702 647 329            35 000 000                       -                             739 223 965          
           091111   Önkormányzat működés általános támogatása -                            77 287 695              -                                    -                             77 287 695            
           091121     Köznevelési feladatok támogatása -                            56 144 300              -                                    -                             56 144 300            
           0911311     Szoc. és gyermek. Jóléti feladatok támogatása -                            74 555 600              -                                    -                             74 555 600            
           0911321    Gyermekétkeztetési feladatok támogatása -                            43 642 774              -                                    -                             43 642 774            
           091141     Könyvtári feladatok támogatása -                            5 229 319                -                                    -                             5 229 319              
           091151     Műk.c.kieg.támogatása -                            10 146 005              -                                    -                             10 146 005            
           091161    Elszámolásból származó bevételek -                            306 339                   -                                    -                             306 339                 
           09161     Egyéb műk.célú támogatás 1 576 636                 15 692 000              35 000 000                       -                             52 268 636            
           09121     Pénzeszköz átvétel Fürdőtől -                            419 643 297            -                                    -                             419 643 297          
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ. -                            107 733 506            -                                    -                             107 733 506          
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN -                            124 300 000            -                                    -                             124 300 000          
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 750 000                 54 242 000              2 034 720 000                  11 734 000                 2 102 446 000       
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN -                            -                           -                                    -                             -                        
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN -                            800 000                   -                                    -                             800 000                 
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ -                            2 100 000                -                                    -                             2 100 000              
B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 326 636                 991 822 835            2 069 720 000                  11 734 000                 3 076 603 471       
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 170 537 334              819 581 880            161 325 850                     238 060 482               1 389 505 546       
      0981231     Befektetési c. belföldi értékpapír beváltása -                            400 000 000            -                                    -                             400 000 000          
      0981311     Előző évi ktgvetési maradvány 1 189 534                 419 581 880            14 740 853                       1 998 630                   437 510 897          
      0981321     Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele -                            -                           146 584 997                     146 584 997          
      098161      Átvett pénzeszköz Önkormányzattól 169 347 800              -                           236 061 852               405 409 652          
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 173 863 970              1 811 404 715         2 231 045 850                  249 794 482               4 466 109 017       

1.) számú melléklet

Cserkeszőlő település 2022. évi költségvetése  intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti  bontásban



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése 2.) számú melléklet

2022. évi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban
 2019. évre 

kapott 
támogatások  

 2020. évre kapott 
támogatások  

 2021. évre kapott 
támogatások  

 2022-ben várható 
támogatások  

Önkormányzati hivatal 
működési támogatása 30 273 800          36 024 500           36 521 800           37 264 010              

Zöldterület gazdálkodás 3 786 540            4 278 960             4 278 960             4 414 800                
Közvilágítás 16 064 000          16 064 000           16 064 000           16 817 000              
Lakott külterületi 
feladatok 2 544 900            2 519 400             2 486 250             2 616 300                

Üdülőhelyi feladatok 83 368 505          31 638 945           -                        -                           
Köztemető 922 599               922 599                922 599                1 136 535                
Bérkompenzáció, 
polgármesteri illetmény 
tám.

972 400               840 800                -                        -                           

Közutak fenntartása 5 940 590            6 058 630             6 272 150             6 539 050                
Egyéb kötelező önk 
feladatok(+) 6 226 200            7 000 000             6 277 500             8 500 000                

Kapott támogatás 
összege: 150 099 534       105 347 834         72 823 259           77 287 695              

Beszámítás Összege (-) 8 441 722-            9 772 189-             -                        -                           

Helyi önkormányzatok 
működésének általános 
támogatása összesen:

141 657 812       95 575 645           72 823 259           77 287 695              

Óvodapedagógusok 
bértámogatása 31 173 500          28 550 600           30 135 600           31 577 400              

Óvodapedagógusok 
munkáját közvetlenül 
segítők bértámogatása

10 986 500          11 571 500           14 815 500           16 896 900              

Óvoda működtetés 6 850 467            6 331 000             5 678 420             7 670 000                

Köznevelési feladatok 
támogatása összesen: 

49 010 467         46 453 100           50 629 520           56 144 300              

Szünidei étkeztetés 
támogatása 152 302               207 765                187 074                255 360                   

Dolgozók bértámogatása 16 131 000          18 436 000           18 006 300           19 361 151              

Üzemeltetési támogatás 23 727 163          23 446 104           22 237 740           24 026 263              

Gyermekétkeztetés 
üzemeltetési támogatása 
összesen:

40 010 465         42 089 869           40 431 114           43 642 774              

A települési 
Önkormányzatok szociális 
feladatainak egyéb 
támogatása

16 016 000          13 012 000           -                        10 500 000              

Családsegítés támogatása
Gyermekjóléti szolgálat 
támogatása
Szociális étkeztetés 2 380 480            3 529 440             3 986 630             4 133 360                
Házi segítség nyújtás 3 985 000            3 705 000             3 806 100             4 656 300                
Tanyagondnoki szolgálat 
támogatása 9 300 000            12 750 000           13 716 000           15 426 900              

Bölcsődei dajkák 
bértámogatása 20 022 000           25 629 100              

Bölcsőde működés 
támogatása 7 842 000             9 081 000                

Bölcsödei ellátás 
támogatása összesen:

12 777 000         16 414 000           27 864 000           34 710 100              

Szoc.ell.támogatása 
Összesen: 47 858 480         53 190 440           53 628 930           74 555 600              

Könyvtári feladatok 4 672 260            2 884 806             5 128 950             5 229 319                
Műk.c.kiegészítő 
támogatás -                       -                        -                        10 146 005              

Támogatások összesen: 283 209 484       240 193 860         222 641 773         267 005 693            

Szolidaritási 
hozzájárulás összege (-)

-                       -                        13 186 618           3 126 040                

Összes kapott támogatás 283 209 484       240 193 860         209 455 155         263 879 653            

4 256 200             3 400 000            3 780 000             5 128 940                



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

adatok  Ft-ban 

1.                       2                          3                             4                           5                            6                              7                      8                           9                    10                           11 

Jegyző iroda bútor beszerzés -                     -                       300 000              81 000                381 000                 -                 -                        
Irodai székek pótlása -                     -                       200 000              54 000                254 000                 -                 -                        

Hordozható hangfal csiptetős 
mikrofonnal -                     -                       60 000                16 200                76 200                   -                 -                        

Telefonok -                     -                       80 000                21 600                101 600                 -                 -                        
Informatikai eszközbeszerzés 
(nyomtatók, PC, notebook) 800 000              216 000              1 016 000              

Kamerarendszer (6 db kamera) 700 000              189 000              889 000                 

Általános karbantartások 2 500 000       675 000             3 175 000            -                      -                         -                 -                        

Cserkeszőlő Polgármesteri 
Hivatal összesen: 2 500 000       675 000             3 175 000            2 140 000           577 800              2 717 800              -                -                      -                 -                        

Bölcsőde

Hardveres tűzfal, 1 év szoftver -                     -                       240 000              64 800                304 800                 -                 -                        

Öntözőrendszer- 1 500 000           405 000              1 905 000              
Professzionális router -                     -                       70 000                18 900                88 900                   -                 -                        
Hűtőszekrény -                     -                       79 000                21 330                100 330                 -                 -                        
Sérült eszközök pótlása -                     -                       500 000              135 000              635 000                 -                 -                        
Általános karbantartás 1 000 000       270 000             1 270 000            -                      -                         -                 -                        
Bölcsöde összesen 1 000 000       270 000             1 270 000            2 389 000           645 030              3 034 030              -                -                      -                 -                        
Óvoda
Eszközbeszerzés (általános 
informatikai) -                     -                       400 000              108 000              508 000                 -                 -                        

Ütéscsillapító gumilap -                     -                       790 000              213 300              1 003 300              -                 -                        
Óvoda kerítés építése 503 000              136 000              639 000                 
Varrógép -                     -                       43 000                11 610                54 610                   -                 -                        
Általános karbantartás 1 831 000       494 370             2 325 370            -                      -                         -                 -                        
Óvoda összesen 1 831 000       494 370             2 325 370            1 736 000           468 910              2 204 910              -                -                      -                 -                        
Konyha
Klímaberendezés -                     -                       471 450              127 562              599 012                 -                 -                        
Általános karbantartás 1 270 000       342 900             1 612 900            -                      -                         -                 -                        
Konyha összesen 1 270 000       342 900             1 612 900            471 450              127 562              599 012                 -                -                      -                 -                        
Könyvtár
Sérült eszközök pótlása -                     -                       270 000              72 900                342 900                 -                 -                        
Könyvbeszerzés -                     -                       1 500 000           104 000              1 604 000              -                 -                        
Általános karbantartás 300 000          81 000               381 000               -                      -                         -                 -                        
Könyvtár összesen 300 000          81 000               381 000               1 770 000           176 900              1 946 900              -                -                      -                 -                        

PS ÁMK Cserkeszőlő összesen 4 401 000       1 188 270          5 589 270            6 366 450           1 418 402           7 784 852              -                -                      -                 -                        

"Cserkei Piknik" immateriális 
javak -                     -                       5 000 000           1 350 000           6 350 000              -                 -                        

"Cserkei Piknik" tervezés -                     -                       9 760 000           2 635 200           12 395 200            -                 -                        

"Cserkei Piknik" építés költségei -                     -                       244 520 000      FORD 244 520 000         -                 -                        

"Cserkei Piknik" park -                     -                       40 000 000         FORD 40 000 000            -                 -                        
"Cserkei Piknik" 
eszközbeszerzések -                     -                       37 000 000         9 990 000           46 990 000            -                 -                        

"Cserkei Piknik" Kútház bolt 
kialakítás -                     -                       2 000 000           540 000              2 540 000              -                 -                        

MFP járdaépítés anyagtámogatás 3 935 700           1 062 638           4 998 338              

MFP Óvoda kerítés felújítása -                     -                       3 987 008           1 062 992           5 050 000              -                 -                        
MFP Infokommunikációs 
eszközök 626 218              169 080              795 298                 

MFP Infokommunikációs 
eszközök -                     -                       944 767              255 088              1 199 855              -                 -                        

MFP Óvoda kültéri eszközök -                     -                       1 724 000           465 480              2 189 480              -                 -                        
Fényképezőgépek (2 db), 
parkolóőr 100 000              27 000                127 000                 

Vízbekötés (Talmácsi) 1 000 000           270 000              1 270 000              
Ingatlan beszerzés 3 489 759           942 253              4 431 994              

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-
0002 PH épület korszerűsítés 60 472 992         16 327 708    76 800 700           

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00024 
Lámpás kereszteződés 1 536 953           414 977              1 951 930              

VP6-19.2.1-88-V-17 Ady 
parkoló 5 506 554           1 486 770           6 993 324              

MFP-ÖTIK/2022 Fogorvosi szék 
beszerzés 4 724 409           1 275 590           5 999 999              

MFP-BJA/2022 Járda felújítás 7 874 015           2 125 984      9 999 999             

Gyermekeink védelmében 
informatikai eszköz beszerzés 232 446              62 760                295 206                 

Általános felújítás 12 274 179         3 314 300      15 588 479           
Általános karbantartás 13 900 000     3 753 000          17 653 000          -                      -                         -                 -                        
Cserkeszőlő Községi 
Önkormányzat összesen: 13 900 000     3 753 000          17 653 000          366 087 814      22 009 828         388 097 624         -                80 621 186         21 767 992    102 389 178         

3.) számú melléklet

2022. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások
Karbantartás Beruházás Felújítás

 Nettó összeg  ÁFA összege  Összes  Nettó összeg  ÁFA összege  Összes 
 Pályázati 
támogatás 
2021. évre 

 Nettó összeg  ÁFA összege  Összesen 

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal

PS ÁMK Cserkeszőlő

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

adatok  Ft-ban 

3.) számú melléklet

2022. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások
Karbantartás Beruházás Felújítás

 Nettó összeg  ÁFA összege  Összes  Nettó összeg  ÁFA összege  Összes 
 Pályázati 
támogatás 
2021. évre 

 Nettó összeg  ÁFA összege  Összesen 

Távhő szolgáltatás -                 -                        
III. Kútház festése 300 000          81 000               381 000               -                      -                         -                 -                        
Hőcserélők karbantartása 1 575 000       425 250             2 000 250            
I. ütem gépház felújítás 2 000 000       540 000             2 540 000            -                      -                         -                 -                        

Iskolához gerincvezeték kiépítése -                     -                       2 000 000           540 000              2 540 000              -                 -                        

Távhőszolgáltatás összesen: 3 875 000       1 046 250          4 921 250            2 000 000           540 000              2 540 000              -                -                      -                 -                        

Napsugár Étterem -                 -                        

Összekötő folyosó megépítése -                     -                       15 000 000         4 050 000           19 050 000            -                 -                        

Rational sütő 3 000 000           810 000              3 810 000              
Tűzjelzőrendszer -                     -                       1 710 817           461 921              2 172 738              -                 -                        
Gázzsámoly -                     -                       150 000              40 500                190 500                 -                 -                        
Tálaló hűtő -                     -                       1 000 000           270 000              1 270 000              -                 -                        
Padlócsere Büfében -                     -                       -                      -                         800 000              216 000         1 016 000             
Általános karbantartás 2 400 000       648 000             3 048 000            -                      -                         -                 -                        
Tetőszigetelés 1 000 000       270 000             1 270 000            -                      -                         -                 -                        

Napsugár Étterem összesen: 3 400 000       918 000             4 318 000            20 860 817         5 632 421           26 493 238            -                800 000              216 000         1 016 000             

Fürdő-és strandszolgáltatás 
Kültéri tanmedence felújítása -                     -                       -                      -                         25 000 000         6 750 000      31 750 000           
Gyermekmedence melegvíz 
vezetékrendszer kiépítése -                     -                       2 500 000           675 000              3 175 000              -                 -                        

Kamerarendszer kiépítése 500 000              135 000              635 000                 
Élménymedence -                     -                       7 875 000           2 126 250           10 001 250            -                 -                        

Járda (nyaraló utca) térkőburkolat -                     -                       3 938 000           1 063 260           5 001 260              -                 -                        

Szauna csobbanó medence hűtés -                     -                       2 000 000           540 000              2 540 000              -                 -                        
Gáztalanító kiépítése II., és VI. sz 
kutak -                     -                       30 000 000         8 100 000           38 100 000            -                 -                        

Légkondicionáló (alagsori öltöző) -                     -                       500 000              135 000              635 000                 -                 -                        

Klímaberendezések 1 000 000           270 000              1 270 000              
Vegyszeradagoló pumpák -                     -                       2 100 000           567 000              2 667 000              -                 -                        
Takarítógép -                     -                       1 100 000           297 000              1 397 000              -                 -                        

Napvitorlarendszer (főbejárat) -                     -                       3 000 000           810 000              3 810 000              -                 -                        

Hangosítás (kül- és beltér) -                     -                       5 000 000           1 350 000           6 350 000              -                 -                        
Gyermekpancsoló élményelem -                     -                       1 300 000           351 000              1 651 000              -                 -                        
Értékmegőrző szekrény -                     -                       1 000 000           270 000              1 270 000              -                 -                        
Irodabútor (forgószékek) -                     -                       200 000              54 000                254 000                 -                 -                        
Téli fürdő WIFI rendszer 
kialakítása -                     -                       350 000              94 500                444 500                 -                 -                        

Hostware Online pénztárgépek 
'pocok' cseréje -                     -                       3 100 000           837 000              3 937 000              -                 -                        

Informatikai eszközök beszerzése -                     -                       350 000              94 500                444 500                 -                 -                        

Aggregátor -                     -                       6 500 000           1 755 000           8 255 000              -                 -                        
Szökőkutak karbantartása 1 400 000       378 000             1 778 000            -                      -                         -                 -                        
Főpénztár födém javítása 100 000          27 000               127 000               -                      -                         -                 -                        

50 db műanyag ágy -                     -                       500 000              135 000              635 000                 -                 -                        

Kültéri tanmedence felújítása 1 410 000           380 700         1 790 700             

Medencefelújítások, javítások 5 000 000       1 350 000          6 350 000            -                      -                         -                 -                        
Karbantartás általános 10 000 000     2 700 000          12 700 000          -                      -                         -                 -                        

Fürdő-és strandszolg. összesen: 16 500 000     4 455 000          20 955 000          72 813 000         19 659 510         92 472 510            -                26 410 000         7 130 700      33 540 700           

Szálloda 
tetőtéri szobák festése 1 170 000       -                     1 170 000            -                      -                         -                 -                        
Kisáruszállító jármű -                     -                       2 500 000           675 200              3 175 200              -                 -                        
Wifi rendszer kiépítése -                     -                       425 000              114 750              539 750                 -                 -                        
Optikai kábelezés -                     -                       400 000              108 000              508 000                 -                 -                        
Klímaberendezések -                     -                       1 500 000           405 000              1 905 000              -                 -                        
Forgószék (2db) -                     -                       80 000                21 600                101 600                 -                 -                        
televízió 2 db 106 000              28 620                134 620                 
Porszívó (2 db) -                     -                       40 000                10 800                50 800                   -                 -                        
Matracok (20 db) -                     -                       800 000              216 000              1 016 000              -                 -                        
Hűtőszekrény (17 db) -                     -                       670 000              180 900              850 900                 -                 -                        
Karbantartás általános 2 000 000       540 000             2 540 000            -                      -                         -                 -                        

Szálloda összesen: 3 170 000       540 000             3 710 000            6 521 000           1 760 870           8 281 870              -                -                      -                 -                        

Camping, Jurta

Mediterrán vendégház festése 200 000          54 000               254 000               -                      -                         -                 -                        
Jurta közösségi terem, iroda, 
közös vizesblokk festése

1 176 000       -                     1 176 000            -                      -                         -                 -                        

Kültéri festések 300 000          81 000               381 000               -                      -                         -                 -                        

Vendégházak, bungallók festése 300 000          81 000               381 000               -                      -                         -                 -                        

WIFI rendszer átalakítás, 
kamerák optikai kábelezés -                     -                       550 000              148 500              698 500                 -                 -                        

Wifi rendszer kiépítése -                     -                       425 000              114 750              539 750                 -                 -                        

bejárati ajtók csere, szúnyoghálók -                     -                       1 875 000           506 250              2 381 250              -                 -                        

Fűnyíró -                     -                       100 000              27 000                127 000                 -                 -                        
Televíziók (5db) -                     -                       265 000              71 550                336 550                 -                 -                        
Konyhai eszközök beszerzése -                     -                       570 000              153 900              723 900                 -                 -                        
Szivattyúk 500 000              135 000              635 000                 
Kandelláber csere, térvilágítás 
korszerűsítés -                     -                       5 000 000           1 350 000           6 350 000              -                 -                        

Műanyag bútorok 
(Vendégházakba) -                     -                       426 000              115 020              541 020                 -                 -                        

Forgószék (2db) -                     -                       80 000                21 600                101 600                 -                 -                        
Ágyak (16db) (Mediterrán 
Vendégházakba) -                     -                       756 000              204 120              960 120                 -                 -                        

Kempinghely placc kialakítás -                     -                       200 000              54 000                254 000                 -                 -                        
Karbantartások általános 2 875 000       776 250             3 651 250            -                      -                         -                 -                        
Camping összesen: 4 851 000       992 250             5 843 250            10 747 000         2 901 690           13 648 690            -                -                      -                 -                        
Mosoda -                 -                        
Eszközbeszerzés -                     -                       480 000              129 600              609 600                 -                 -                        
Karbantartások 800 000          216 000             1 016 000            -                      -                         -                 -                        
Mosoda összesen: 800 000          216 000             1 016 000            480 000              129 600              609 600                 -                -                      -                 -                        
Gyógyszolgáltatás -                 -                        
Fizioterápiás gépek javítása 400 000          108 000             508 000               -                      -                         -                 -                        

Rendelő átalakítás (kardiológia) -                     -                       200 000              54 000                254 000                 -                 -                        

Ultrahang géphez tartozékok 2 362 000           637 740              2 999 740              -                 -                        
Kardiológiai eszközök -                     -                       15 000 000         4 050 000           19 050 000            -                 -                        
Informatikai eszközök  -                     -                       1 000 000           270 000              1 270 000              -                 -                        
Klíma berendezés -                     -                       600 000              162 000              762 000                 -                 -                        

Gyógyszolgáltatás összesen: 400 000          108 000             508 000               19 162 000         5 173 740           24 335 740            -                -                      -                 -                        

Gyógybolt
Általános karbantartás 50 000            13 500               63 500                 -                      -                         -                      -                 
Gyógybolt összesen 50 000            13 500               63 500                 -                      -                      -                         -                -                      -                 -                        
Fürdő- és Gyógyászati 
Központ összesen: 33 046 000     8 289 000          41 335 000          132 583 817      35 797 831         168 381 648         -                27 210 000         7 346 700      34 556 700           

Település összesen: 53 847 000     13 905 270        67 752 270          507 178 081      59 803 861         566 981 924         -                107 831 186      29 114 692    136 945 878         

05611 Immateriális javak beszerzése
05621 Ingatlanok beszerzése
05631 Informatikai eszközök beszerzése
05641 Egyéb gépek, berendezések beszerzése

Fürdő- és Gyógyászati Központ



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése 4.) számú melléklet

Cserkeszőlő Község pályázatai 2022.
adatok: Ft-ban

Pályázatok megnevezése Tétel megnevezése
Pályázati rész

Fizetendő nettó összeg Önerő Összesen

Tervezés ( kiviteli és engedélyes) 10 000 000 1 150 000 11 150 000
Építés költségei 244 520 000 244 520 000
Attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (kert) 40 000 000 1 996 948 41 996 948
Vendéglátó és egyéb kereskedelmi egységek kialakítása 2 000 000 2 000 000
Eszközbeszerzések költségei  -tárgyi eszközök 37 000 000 37 000 000
Eszközbeszerzések költségei  -immateriális javak (szoftverek) 5 000 000 5 000 000
Összesen: 338 520 000 3 146 948 341 666 948

Járdaépítés anyagtámogatása 3 935 700 3 935 700
Óvoda kerítés felújítás 3 937 008 3 937 008
Közművelődési infokommunkikációs és tárgyi eszközök 1 570 985 1 570 985
Óvodai külktéri eszközök 1 468 115 1 468 115
Összesen: 10 911 808 10 911 808

Járdaépítés anyagtámogatása 7 874 015 7 874 015
Orvosi szék beszerzés 4 724 409 4 724 409
Összesen: 12 598 424 12 598 424

Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei 405 000 405 000
endezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, 
reprezentációs költségek 1 650 000 1 650 000
Összesen: 2 055 000 2 055 000

Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó 
eszközbeszerzés 2021 Informatikai eszköz beszerzése 248 946 248 946

Összesen: 248 946 248 946

Szakértői szolgáltatások költségei 300 000 300 000
Építéshez kapcsolódó költség 57 272 992 57 272 992
Képzéshez kapcsolódó költség 150 000 150 000
Projektelőkészítés költsége 3 200 000 3 200 000
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei 4 264 609 4 264 609
Összesen: 65 187 601 65 187 601

Mindösszesen: 429 521 779 3 146 948 432 668 727

TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 „Cserkei piknik”

Magyar Falu Program 2021

Magyar Falu Program 2022

TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 
A helyi identitás és kohézió elősegítése a Kunszetmártoni járásban

TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00025
Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlő településen
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adatok Ft-ban

 Államigazgatási  

Kiemelt előirányzatok 
 Polgármesteri 

Hivatal   Önkormányzat  PS ÁMK   Önkormányzat   Fürdő  PS ÁMK 

K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 
ÖSSZESEN 124 956 173        156 842 700          101 673 000             258 515 700            35 118 000          668 484 137          55 978 000                  759 580 137        1 143 052 010             
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. 
ÖSSZ.: 18 442 463          20 393 311            13 219 000               33 612 311              4 566 000            86 760 000            7 278 000                    98 604 000          150 658 774                

K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 747 534          171 135 485          57 621 630               228 757 115            74 138 399          833 220 068          6 240 000                    913 598 467        1 170 103 116             
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. 
ÖSSZESEN -                       23 450 000            -                            23 450 000              -                      -                         -                               -                       23 450 000                  
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK 
ÖSSZESEN -                       18 928 040            -                            18 928 040              -                      439 643 297          -                               439 643 297        458 571 337                

K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 2 717 800            29 302 425            4 750 822                 34 053 247              358 795 199        168 381 648          3 034 030                    530 210 877        566 981 924                

K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN -                       102 389 178          -                            102 389 178            -                      34 556 700            -                               34 556 700          136 945 878                
K8. EGYÉB FELHALM. C. 
KIADÁSOK ÖSSZESEN -                       1 500 000              -                            1 500 000                43 718                 -                         -                               43 718                 1 543 718                    
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 
ÖSSZESEN -                       414 802 260          -                            414 802 260            400 000 000        -                         -                               400 000 000        814 802 260                

ÖSSZESEN KIADÁSOK: 173 863 970        938 743 399          177 264 452             1 116 007 851         872 661 316       2 231 045 850       72 530 030                  3 176 237 196     4 466 109 017             

B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N 
BELÜLRŐL ÖSSZ.: 1 576 636            695 147 329          -                            695 147 329            7 500 000            35 000 000            -                               42 500 000          739 223 965                
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-
BELÜLRŐL ÖSSZ. -                       84 740 184            -                            84 740 184              22 993 322          -                         -                               22 993 322          107 733 506                
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN -                       124 300 000          -                            124 300 000            -                      -                         -                               -                       124 300 000                
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 1 750 000            52 172 000            11 734 000               63 906 000              2 070 000            2 034 720 000       -                               2 036 790 000     2 102 446 000             
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN -                       -                         -                            -                           -                      -                         -                               -                       -                               
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. 
ÖSSZESEN -                       800 000                 -                            800 000                   -                      -                         -                               -                       800 000                       
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT 
PÉNZESZKÖZ -                       2 100 000              -                            2 100 000                -                      -                         -                               -                       2 100 000                    
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 170 537 334        419 581 880          238 060 482             657 642 362            400 000 000        161 325 850          -                               561 325 850        1 389 505 546             

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 173 863 970        1 378 841 393       249 794 482             1 628 635 875         432 563 322       2 231 045 850       -                               2 663 609 172     4 466 109 017             

5.) a számú melléklet

Cserkeszőlő község államigazgatási, kötelező  és önként vállalt feladatai összesen 2022.

 Mindösszesen  
 Kötelező 

 Kötelező összesen  
 Önként vállalt 

 Önként vállalt 
összesen  



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

 adatok  Ft-ban 
Államigazgatási Kötelező

Kiemelt előirányzatok  Gyógybolt  Hőszolg.  Étterem  Fürdő  Szálloda  Camping  Mosoda  Járóbeteg 
szakell. 

 Terpáiás fürdő 
szolg. 

 Finanszírozási 
műveletek 

K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 
ÖSSZESEN        8 295 000         23 916 000        104 321 144      267 094 000           61 200 196          60 805 000        12 961 000       47 232 000           82 659 797                             -   668 484 137        

K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. 
ÖSSZ.:        1 079 000           3 110 000          13 770 000        34 729 000             7 741 000            7 905 000          1 685 000         6 141 000           10 600 000                             -   86 760 000          

K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN      12 478 000         10 970 000        236 900 000      370 912 398           65 100 670          62 401 000          5 169 000            762 000           68 527 000                             -   833 220 068        

K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. 
ÖSSZESEN                     -                          -                           -                          -                            -                           -                         -                         -                            -                               -   -                       

K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK 
ÖSSZESEN                     -             2 000 000        100 643 297                        -             21 000 000          66 000 000                       -                         -                            -              250 000 000 439 643 297        

K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN                     -             2 540 000          26 493 238        92 472 510             8 281 870          13 648 690             609 600                       -             24 335 740                             -   168 381 648        

K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN                     -                          -              1 016 000        33 540 700                          -                           -                         -                         -                            -                               -   34 556 700          

K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK 
ÖSSZESEN                     -                          -                           -                          -                            -                           -                         -                         -                            -                               -   -                       

K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 
ÖSSZESEN                     -                          -                           -                          -                            -                           -                         -                         -                            -                               -   -                       

ÖSSZESEN KIADÁSOK:                             -                       -        21 852 000         42 536 000        483 143 679      798 748 608         163 323 736        210 759 690        20 424 600       54 135 000         186 122 537            250 000 000 2 231 045 850     

-                       

B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N 
BELÜLRŐL ÖSSZ.:                     -                          -                           -                          -                            -                           -                         -         35 000 000                          -                               -   35 000 000          

B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-
BELÜLRŐL ÖSSZ.                     -                          -                           -                          -                            -                           -                         -                         -                            -                               -   -                       

B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN                     -                          -                           -                          -                            -                           -                         -                         -                            -                               -   -                       

B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN      18 607 000         32 647 000        502 221 000      961 921 000         165 969 000        213 062 000        18 492 000                       -           121 801 000                             -   2 034 720 000     

B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN                     -                          -                           -                          -                            -                           -                         -                         -                            -                               -   -                       

B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. 
ÖSSZESEN                     -                          -                           -                          -                            -                           -                         -                         -                            -                               -   -                       

B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT 
PÉNZESZKÖZ                     -                          -                           -                          -                            -                           -                         -                         -                            -                               -   -                       

B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN                     -                          -                           -                          -                            -                           -                         -                         -                            -              161 325 850 161 325 850        

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                             -                       -        18 607 000         32 647 000        502 221 000      961 921 000         165 969 000        213 062 000        18 492 000       35 000 000         121 801 000            161 325 850 2 231 045 850     

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2022.                                                                               

 Önként vállalt 

 Összesen 

         5.) b számú melléklet



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2022. adatok  Ft-ban

Kiemelt előirányzatok  Önkormányzati 
igazgatási tev 

 Köztemető 
fenntartása 

 Önk-i 
vagyonnal 

való 
gazdálkodás 

 Önkorm. 
Elszámolásai kp-

i ktgvet-i 
szervvel 

 Kp-i 
ktgvetési 

befizetések 

 
Finanszírozási 

műveletek 
 Útépítés  Közutak 

fenntartása  Parkolás 
 Ár- és 

belvízvéd
elem 

 
Szennyvíz 
csatorna 
építése 

 
Szennyvízment

esítési 
tevékenység 

 Közvilágítás  Zöldterület 
gadálkodás 

 
Településüzeme

ltetés 

 Háziorvosi 
ellátás 

 Háziorvosi 
ügyeleti 
ellátás 

 Védőnő  Iskola eü.  Könyvtári 
szolgáltatás 

 Óvodai 
nevelés 

működtetés 
 Családsegítés  Szociális 

étkeztetés 
 Házi 

segítségnyújtás 
 Tanyagondnoki 

szolgálat 

 Egyéb 
pénzbeli szoc. 

Ellátás 
 Adóigazgatás  Összesen  

 Kiemelt 
állami 

rendezvények 

 
Mezőgazdasági 
támogatások 

 Hosszabb 
időtartamú 

közfoglalkoztatás 

 Egyéb 
szárazföldi 

személyszállítás 

 
Településfejleszté

si támogatások 

 Turizmusfejlesztési 
támogatások  Fogorvos  Járványügyi 

ellátás 
 Sportlétesítmények 

működtetése 

 Forgatási és 
befektetési célú fin. 

Műveletek 

 Menekültek ellátása, 
támogatása 

 Történelmi hely, 
építmény működtetése  Összesen 

K1..SZEMÉLYI 
JUTTATÁSOK ÖSSZESEN           32 623 700                     -                       -                           -                   -                       -                      -                    -                        -               -                        -                     -                     -           83 454 000                   -                   -       6 957 000             -                   -                    -           5 960 000                       -            13 940 000          13 908 000                   -                       -           156 842 700         2 000 000                8 318 000                         -                           -                                   -                     -                          -                                    -                                    -                                    -                      24 800 000        35 118 000 191 960 700       

K2. MUNKAADÓKAT 
TERHELŐ J. ÖSSZ.:             4 241 311                     -                       -                           -                   -                       -                      -                    -                        -               -                        -                     -                     -           10 850 000                   -                   -          905 000             -                   -                    -              775 000                       -              1 813 000            1 809 000                   -                       -             20 393 311            260 000                1 082 000                         -                           -                                   -                     -                          -                                    -                                    -                                    -                        3 224 000          4 566 000 24 959 311         

K3. DOLOGI KIADÁSOK 
ÖSSZESEN           39 452 554        4 318 000      61 226 365                         -                   -                       -               14 592     4 192 000         1 959 000    635 000    572 778            127 000      6 096 000      3 556 000         26 743 800          146 000    4 600 000        686 000      96 000                 -            43 777            153 000         12 181 339                 89 000            1 677 000       2 570 280                     -           171 135 485       37 740 000                     77 000                127 000                         -                    22 770 199           89 000              381 000                     1 042 000                     1 397 200                     5 104 000                      5 411 000        74 138 399 245 273 884       

K4. ELLÁTOTTAK 
PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN                         -                       -                       -                           -                   -                       -                      -                    -                        -               -                        -                     -                     -                         -                     -                   -                    -               -                   -                    -                        -                         -                           -                           -       23 450 000                     -             23 450 000                      -                               -                           -                           -                                   -                     -                          -                                    -                                    -                                    -                                    -                        -   23 450 000         

K5. EGYÉB MŰK. C. 
KIADÁSOK ÖSSZESEN           13 300 000                     -                       -                           -      3 126 040         2 160 000                    -                    -                        -               -                        -                     -                     -                         -                     -                   -                    -               -                   -                    -                        -                         -                           -                           -            342 000                     -             18 928 040                      -                               -                           -                           -                                   -                     -                          -                                    -                                    -                                    -                                    -                        -   18 928 040         

K6. BERUHÁZÁSOK 
ÖSSZESEN                         -                       -          1 270 000                         -                   -                       -        18 375 586                  -              127 000             -                        -                     -                     -                         -                     -                   -                    -               -      1 995 153     7 239 480            295 206                       -                           -                           -                     -                       -             29 302 425                      -                               -                           -                           -                  352 795 200      5 999 999                        -                                    -                                    -                                    -                                    -        358 795 199 388 097 624       

K7. FELÚJÍTÁSOK 
ÖSSZESEN           76 800 700                     -        15 588 479                         -                   -                       -          9 999 999                  -                        -               -                        -                     -                     -                         -                     -                   -                    -               -                   -                    -                        -                         -                           -                           -                     -                       -           102 389 178                      -                               -                           -                           -                                   -                     -                          -                                    -                                    -                                    -                                    -                        -   102 389 178       

K8. EGYÉB FELHALM. C. 
KIADÁSOK ÖSSZESEN                         -                       -                       -                           -                   -                       -                      -                    -                        -               -                        -                     -                     -                         -                     -                   -                    -               -                   -                    -                        -                         -                           -                           -         1 500 000                     -               1 500 000                      -                43 718                             -                           -                           -                                   -                     -                          -                                    -                                    -                                    -                                    -                 43 718 1 543 718           

K9. FINANSZÍROZÁSI 
KIADÁSOK ÖSSZESEN                         -                       -                       -              9 392 608                 -       405 409 652                    -                    -                        -               -                        -                     -                     -                         -                     -                   -                    -               -                   -                    -                        -                         -                           -                           -                     -                       -           414 802 260                      -                               -                           -                           -                                   -                     -                          -                                    -                   400 000 000                                  -                                    -        400 000 000 814 802 260       

ÖSSZESEN KIADÁSOK: -                      166 418 265       4 318 000       78 084 844    9 392 608           3 126 040  407 569 652   28 390 177    4 192 000    2 086 000        635 000  572 778  127 000           6 096 000     3 556 000     121 047 800     146 000        4 600 000   8 548 000    96 000    1 995 153   7 283 257    7 183 206        12 181 339       15 842 000         17 394 000         27 862 280   -                  938 743 399       40 000 000     43 718            9 477 000              127 000              -                      375 565 399              6 088 999    381 000            1 042 000                    401 397 200                5 104 000                    33 435 000                  872 661 316    1 811 404 715    

B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N 
BELÜLRŐL ÖSSZ.:                         -                       -                       -          267 312 032                 -       419 643 297                    -                    -                        -               -                        -                     -                     -                         -                     -                   -       8 000 000    192 000                 -                    -                        -                         -                           -                           -                     -                       -           695 147 329                      -                        -                  7 500 000                         -                           -                                   -                     -                          -                                    -                                    -                                    -            7 500 000 702 647 329       

B2. FELHALM.C.TÁM.-OK 
ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.                         -                       -                       -                           -                   -         84 740 184                    -                    -                        -               -                        -                     -                     -                         -                     -                   -                    -               -                   -                    -                        -                         -                           -                           -                     -                       -             84 740 184                      -           6 993 324                             -                           -             15 999 998                                 -                     -                          -                                    -                                    -                                    -          22 993 322 107 733 506       

B3. KÖZHATALMI 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN                         -                       -                       -                           -                   -                       -                      -                    -                        -               -                        -                     -                     -                         -                     -                   -                    -               -                   -                    -                        -                         -                           -                           -                     -       124 300 000         124 300 000                      -                        -                               -                           -                           -                                   -                     -                          -                                    -                                    -                                    -                        -   124 300 000       

B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN             2 312 000           130 000      20 520 000                         -                   -                       -                      -                    -         19 812 000             -                        -                     -                     -                254 000          254 000                 -                    -               -                   -                    -                        -             8 890 000                         -                           -                     -                       -             52 172 000         2 000 000                      -                               -                           -                           -                                   -             70 000                        -                                    -                                    -                                    -            2 070 000 54 242 000         

B5. FELHALMOZÁSI 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN                         -                       -                       -                           -                   -                       -                      -                    -                        -               -                        -                     -                     -                         -                     -                   -                    -               -                   -                    -                        -                         -                           -                           -                     -                       -                            -                        -                        -                               -                           -                           -                                   -                     -                          -                                    -                                    -                                    -                        -   -                     

B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT 
PESZK. ÖSSZESEN                800 000                     -                       -                           -                   -                       -                      -                    -                        -               -                        -                     -                     -                         -                     -                   -                    -               -                   -                    -                        -                         -                           -                           -                     -                       -                  800 000                      -                        -                               -                           -                           -                                   -                     -                          -                                    -                                    -                                    -                        -   800 000              

B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ 
ÁTVETT PÉNZESZKÖZ             2 100 000                     -                       -                           -                   -                       -                      -                    -                        -               -                        -                     -                     -                         -                     -                   -                    -               -                   -                    -                        -                         -                           -                           -                     -                       -               2 100 000                      -                        -                               -                           -                           -                                   -                     -                          -                                    -                                    -                                    -                        -   2 100 000           

B8. FINANSZÍROZÁSI 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN                         -                       -                       -                           -                   -       419 581 880                    -                    -                        -               -                        -                     -                     -                         -                     -                   -                    -               -                   -                    -                        -                         -                           -                           -                     -                       -           419 581 880                      -                        -                               -                           -                           -                                   -                     -                          -                                    -                   400 000 000                                  -        400 000 000 819 581 880       

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: -                      5 212 000           130 000          20 520 000    267 312 032       -             923 965 361   -                 -              19 812 000      -          -          -                  -               -               254 000            254 000        -             8 000 000    192 000  -             -               -                  8 890 000         -                     -                      -                124 300 000   1 378 841 393    2 000 000       6 993 324       7 500 000              -                      15 999 998         -                             70 000         -                    -                              400 000 000                -                              -                               432 563 322    1 811 404 715    

5.)c számú mellélklet

 Államigazgatási 

 Kötelező 

Összesen 

 Önként vállalt  



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

adatok  Ft-ban
 Önként vállalt  

 Óvodai 
nevelés 

szakmai fel. 

 SNI 
gyermekek 

óvodai 
nev. 

 Óvodai nevelés 
működtetés 

 Máshova nem 
sorolt gazdasági 

ügyek 

 
Gyermekétkeztet
és köznevelési int-

ben 

 Munkahelyi 
étkeztetés köznev 

int-ben 

 
Gyermekétkeztet
és bölcsödében 

 Munkahelyi 
étkeztetés 

gyermekek 
napközbeni ell. 

 Szünidei 
étkeztetés 

 Könyvtári áll. 
gyarapítása 

 Könyvtári 
szolg. 

 Finanszírozási 
műveletek  Bölcsöde 

K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 
ÖSSZESEN        62 031 000     500 000                          -               1 233 099           26 424 978             1 703 010             1 926 300            1 739 670               299 943                       -            5 815 000                            -         101 673 000               55 978 000      55 978 000 157 651 000       

K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. 
ÖSSZ.:          8 065 000       65 000                          -                  160 321             3 435 636                221 416                250 447               226 183                 38 997                       -               756 000                            -           13 219 000                 7 278 000        7 278 000 20 497 000         

K3. DOLOGI KIADÁSOK 
ÖSSZESEN             254 000               -             10 336 630             1 505 604           34 864 687             2 079 361             2 351 998            2 124 122               366 228             525 000          3 214 000                            -           57 621 630                 6 240 000        6 240 000 63 861 630         

K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. 
ÖSSZESEN                       -                 -                            -                            -                            -                            -                            -                           -                           -                         -                         -                              -                         -                               -                      -   -                     

K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK 
ÖSSZESEN                       -                 -                            -                            -                            -                            -                            -                           -                           -                         -                         -                              -                         -                               -                      -   -                     

K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN          1 565 910               -                  639 000                          -                  599 012                          -                            -                           -                           -            1 604 000             342 900                            -             4 750 822                 3 034 030        3 034 030 7 784 852           

K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN                       -                 -                            -                            -                            -                            -                            -                           -                           -                         -                         -                              -                         -                               -                      -   -                     

K8. EGYÉB FELHALM. C. 
KIADÁSOK ÖSSZESEN                       -                 -                            -                            -                            -                            -                            -                           -                           -                         -                         -                              -                         -                               -                      -   -                     

K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 
ÖSSZESEN                       -                 -                            -                            -                            -                            -                            -                           -                           -                         -                         -                              -                         -                               -                      -   -                     

ÖSSZESEN KIADÁSOK: -              71 915 910      565 000    10 975 630         2 899 024           65 324 313         4 003 787           4 528 745           4 089 975           705 168              2 129 000        10 127 900      -                              177 264 452 72 530 030                  72 530 030 249 794 482       

B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N 
BELÜLRŐL ÖSSZ.:                       -                 -                            -                            -                            -                            -                            -                           -                           -                         -                         -                              -                         -                               -                      -   -                     

B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-
BELÜLRŐL ÖSSZ.                       -                 -                            -                            -                            -                            -                            -                           -                           -                         -                         -                              -                         -                               -                      -   -                     

B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN                       -                 -                            -                            -                            -                            -                            -                           -                           -                         -                         -                              -                         -                               -                      -   -                     

B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN                       -                 -                            -                            -             10 500 000             1 050 000                158 000                         -                           -                         -                 26 000                            -           11 734 000                             -                      -   11 734 000         

B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN                       -                 -                            -                            -                            -                            -                            -                           -                           -                         -                         -                              -                         -                               -                      -   -                     

B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT 
PESZK. ÖSSZESEN                       -                 -                            -                            -                            -                            -                            -                           -                           -                         -                         -                              -                         -                               -                      -   -                     

B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ 
ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                       -                 -                            -                            -                            -                            -                            -                           -                           -                         -                         -                              -                         -                               -                      -   -                     

B8. FINANSZÍROZÁSI 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN                       -                 -                            -                            -                            -                            -                            -                           -                           -                         -                         -             238 060 482       238 060 482                             -                      -   238 060 482       

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: -              -                   -           -                      -                      10 500 000         1 050 000           158 000              -                     -                     -                   26 000             238 060 482               249 794 482 -                                             -   249 794 482       

5.)d számú mellélklet

 Cserkeszőlő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2022.

 
Államigazg

atási Összesen Kiemelt előirányzatok

 Kötelező 

 Összesen   Összesen 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése                          5.) e számú melléklet

adatok  Ft-ban
Kötelező Önként vállalt

 Önkormányzati 
jogalkotó tev. 

 OGY képviselő 
választás 

 Közterület rendjének 
fenntartása  Tám.c.fin.műveletek 

K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 
ÖSSZESEN 117 644 173                 1 820 000                     5 492 000                     -                               124 956 173                -                    -                                                          
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ 
J. ÖSSZ.: 17 335 000                   264 463                        843 000                        -                               18 442 463                  -                    -                                                          
K3. DOLOGI KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 27 313 534                   180 000                        254 000                        -                               27 747 534                  -                    -                                                          
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. 
ÖSSZESEN -                               -                               -                               -                               -                               -                    -                                                          
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK 
ÖSSZESEN -                               -                               -                               -                               -                               -                    -                                                          

K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 2 717 800                     -                               -                               -                               2 717 800                    -                    -                                                          

K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN -                               -                               -                               -                               -                               -                    -                                                          
K8. EGYÉB FELHALM. C. 
KIADÁSOK ÖSSZESEN -                               -                               -                               -                               -                               -                    -                                                          
K9. FINANSZÍROZÁSI 
KIADÁSOK ÖSSZESEN -                               -                               -                               -                               -                               -                    -                                                          

ÖSSZESEN KIADÁSOK: 165 010 507                2 264 463                    6 589 000                    -                               173 863 970                -                    -                                                          

B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N 
BELÜLRŐL ÖSSZ.: -                               1 576 636                     -                               -                               1 576 636                    

-                   -                                                          
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-
BELÜLRŐL ÖSSZ. -                               -                               -                               -                               -                               

-                   -                                                          
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN -                               -                               -                               -                               

-                   -                                                          
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 1 750 000                     -                               -                               -                               1 750 000                    

-                   -                                                          
B5. FELHALMOZÁSI 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN -                               -                               -                               -                               -                               

-                   -                                                          
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT 
PESZK. ÖSSZESEN -                               -                               -                               -                               -                               

-                   -                                                          
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ 
ÁTVETT PÉNZESZKÖZ -                               -                               -                               -                               -                               

-                   -                                                          
B8. FINANSZÍROZÁSI 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 189 534                     -                               -                               169 347 800                 170 537 334                -                   -                                                          

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 939 534                    1 576 636                    -                               169 347 800                173 863 970                -                    -                                                          

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2022.

Államigazgatási
 Államigazgatási 

Összesen Kiemelt előirányzatok



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése 6.) számú melléklet

Fő hó össszes hó fő hó össszes 
hó

Polgármester 1 12 12
Alpolgármester 1 12 12

Szociális étkeztetés 0 12 0
Házi segítség nyújtás 3 12 36

Családsegítés 1 12 12
Tanyagondnok 3 12 36

Községgazdálkodás 18 12 216
Közmunkások 5 12 60

Védőnő 1 12 12
Borászati Központ 6 12 72

Összesen 39 12 468

Polgármesteri Hivatal 22 12 264

Óvoda 13 12 156
Bölcsőde 11 12 132
Könyvtár 1 12 12

Konyha 9 12 108
Összesen 34 12 408

Gyógyászat 15 12 180
3 12 36

Fizikoterápia 8 12 96
Gyógybolt 2 12 24

Napsugár Étterem 19 12 228
Szálloda 13 12 156

Mosoda 3 12 36

Hőszolgáltatás 5 12 60
Összesen 139 12 1668

PS ÁMK Cserkeszőlő

Önkormányzat

Időszaki

Önkormányzat összesen:     234    fő

Fürdő 57 12 684

Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi  tervezett létszáma  

Kemping, Jurta Tábor 14 12 168

Cserkefürdő

Állandó
Megjegyzés



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
 7.)a számú melléklet 

 adatok  Ft-ban 

B1. Működési célú támogatások                    1 576 636 K1. Személyi juttatások                     124 956 173 
B3. Közhatalmi bevételek                                 -   K2. Munkaadót terhelő járulék                       18 442 463 
B4. Működési bevételek                    1 750 000 K3. Dologi kiadások                       27 747 534 

B6. Működési célú pénzeszközátvétel                                 -   K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     -   

                                -   K5. Egyéb működési célú kiadások                                     -   
                   3 326 636                    171 146 170 

 Felhalmozási 
B2. Felhalmozási célú támogatások                                 -   K6. Felhalmozási kiadások/Beruházások                         2 717 800 
B5. Felhalmozási bevételek                                 -   K7. Felújítások

B7. Felhalmozási célú 
pénzeszközátvétel                                 -   K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

                               -                          2 717 800 

 Finanszírozási 
egyenleg 

Felhalmozási célú hitel felvétel                                 -   
Vállalkozási tevékenység előző évi 
maradvány felhasználása                                 -   

Előző évi maradvány felhasználása                    1 189 534 

Befektetési célú belf. Értékpapír 
beváltása                                 -   

Intézményi pénzeszközátadás                169 347 800 
               170 537 334                                    -   

               173 863 970                    173 863 970                               -   

 Működési egyenleg Működési bevételek Működési kiadások

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTELEK  2022. évi módosított 
előirányzat 

KIADÁSOK  2022. évi módosított 
előirányzat 

              170 537 334 

Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen:

-             167 819 534 

Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen:

Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások

-                 2 717 800 

Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

Mindösszesen bevételek: Mindösszesen kiadások:

B8. K9. Finanszírozási kiadások összesen:                                     -   



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
 7.)b számú melléklet 

 adatok  Ft-ban 

B1. Működési célú támogatások                       702 647 329 K1. Személyi juttatások                       191 960 700 
B3. Közhatalmi bevételek                       124 300 000 K2. Munkaadót terhelő járulék                         24 959 311 
B4. Működési bevételek                         54 242 000 K3. Dologi kiadások                       245 273 884 
B6. Működési célú pénzeszközátvétel                              800 000 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         23 450 000 

K5. Egyéb működési célú kiadások                         18 928 040 
                     881 989 329                      504 571 935 

 Felhalmozási 

B2. Felhalmozási célú támogatások                       107 733 506 K6. Felhalmozási 
kiadások/Beruházások                       388 097 624 

B5. Felhalmozási bevételek                                       -   K7. Felújítások                       102 389 178 

B7. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                           2 100 000 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                           1 543 718 

                     109 833 506                      492 030 520 

 Finanszírozási 
egyenleg 

Felhalmozási célú hitel felvétel
Vállalkozási tevékenység előző évi 
maradvány felhasználása
Előző évi maradvány felhasználása                       419 581 880 

Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása                       400 000 000 

Intézményi pénzeszközátadás
                      819 581 880                      814 802 260 

                   1 811 404 715                    1 811 404 715                               -   

 Működési egyenleg Működési bevételek Működési kiadások

Cserkeszőlő Önkormányzat 2022. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTELEK  2022. évi módosított 
előirányzat 

KIADÁSOK  2022. évi módosított 
előirányzat 

                  4 779 620 

Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen:

              377 417 394 

Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen:

Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások

-             382 197 014 

Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

Mindösszesen bevételek: Mindösszesen kiadások:

B98. K9. Finanszírozási kiadások összesen:                       814 802 260 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
 7.)c számú melléklet 

 adatok  Ft-ban 

B1. Működési célú támogatások                   35 000 000 K1. Személyi juttatások                  668 484 137 
B3. Közhatalmi bevételek                                  -   K2. Munkaadót terhelő járulék                    86 760 000 
B4. Működési bevételek              2 034 720 000 K3. Dologi kiadások                  833 220 068 
B6. Működési célú pénzeszközátvétel                                  -   K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  -   

K5. Egyéb működési célú kiadások                  439 643 297 
             2 069 720 000              2 028 107 502 

 Felhalmozási 
B2. Felhalmozási célú támogatások                                  -   K6. Felhalmozási kiadások/Beruházások                  168 381 648 
B5. Felhalmozási bevételek                                  -   K7. Felújítások                    34 556 700 
B7. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                                  -   K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  -   

                                -                   202 938 348 

 Finanszírozási 
egyenleg 

Felhalmozási célú hitel felvétel                                  -   
Vállalkozási tevékenység előző évi 
maradvány felhasználása                 146 584 997 

Előző évi maradvány felhasználása                   14 740 853 

Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása                                  -   

Intézményi pénzeszközátadás                                  -   
                161 325 850                                  -   

             2 231 045 850              2 231 045 850                                -   

 Működési egyenleg Működési bevételek Működési kiadások

Cserkefürdő 2022. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTELEK  2022. évi módosított 
előirányzat 

KIADÁSOK  2022. évi módosított 
előirányzat 

               161 325 850 

Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen:

                 41 612 498 

Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen:

Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások

-              202 938 348 

Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

Mindösszesen bevételek: Mindösszesen kiadások:

B8. K9. Finanszírozási kiadások összesen:                                  -   



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
 7.)d számú melléklet 

 adatok  Ft-ban 

B1. Működési célú támogatások                                       -   K1. Személyi juttatások                       157 651 000 
B3. Közhatalmi bevételek                                       -   K2. Munkaadót terhelő járulék                         20 497 000 
B4. Működési bevételek                         11 734 000 K3. Dologi kiadások                         63 861 630 
B6. Működési célú pénzeszközátvétel                                       -   K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       -   

K5. Egyéb működési célú kiadások                                       -   
                       11 734 000                      242 009 630 

 Felhalmozási 

B2. Felhalmozási célú támogatások                                       -   K6. Felhalmozási 
kiadások/Beruházások                           7 784 852 

B5. Felhalmozási bevételek                                       -   K7. Felújítások                                       -   

B7. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                                       -   K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                       -   

                                      -                            7 784 852 

 Finanszírozási 
egyenleg 

Felhalmozási célú hitel felvétel                                       -   
Vállalkozási tevékenység előző évi 
maradvány felhasználása                                       -   

Előző évi maradvány felhasználása                           1 998 630 

Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása                                       -   

Intézményi pénzeszközátadás                       236 061 852 
                     238 060 482                                       -   

                     249 794 482                      249 794 482                               -   

 Működési egyenleg Működési bevételek Működési kiadások

Cserkeszőlő PS ÁMK 2022. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTELEK  2022. évi módosított 
előirányzat 

KIADÁSOK  2022. évi módosított 
előirányzat 

              238 060 482 

Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen:

-             230 275 630 

Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen:

Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások

-                 7 784 852 

Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

Mindösszesen bevételek: Mindösszesen kiadások:

B8. K9. Finanszírozási kiadások összesen:                                       -   



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
 7.)e számú melléklet 

 adatok Ft-ban 

B1. Működési célú támogatások                       739 223 965 K1. Személyi juttatások                    1 143 052 010 
B3. Közhatalmi bevételek                       124 300 000 K2. Munkaadót terhelő járulék                       150 658 774 
B4. Működési bevételek                    2 102 446 000 K3. Dologi kiadások                    1 170 103 116 
B6. Működési célú pénzeszközátvétel                              800 000 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         23 450 000 

K5. Egyéb működési célú kiadások                       458 571 337 
                   2 966 769 965                    2 945 835 237 

 Felhalmozási 

B2. Felhalmozási célú támogatások                       107 733 506 K6. Felhalmozási 
kiadások/Beruházások                       566 981 924 

B5. Felhalmozási bevételek                                       -   K7. Felújítások                       136 945 878 

B7. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                           2 100 000 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                           1 543 718 

                     109 833 506                      705 471 520 

 Finanszírozási 
egyenleg 

Felhalmozási célú hitel felvétel                                       -   
Vállalkozási tevékenység előző évi 
maradvány felhasználása                       146 584 997 

Előző évi maradvány felhasználása                       437 510 897 

Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása                       400 000 000 

Intézményi pénzeszközátadás                       405 409 652 
                   1 389 505 546                      814 802 260 

                   4 466 109 017                    4 466 109 017                               -   

 Működési egyenleg Működési bevételek Működési kiadások

Cserkeszőlő község 2022. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTELEK  2022. évi módosított 
előirányzat 

KIADÁSOK  2022. évi módosított 
előirányzat 

              574 703 286 

Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen:

                20 934 728 

Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen:

Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások

-             595 638 014 

Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

Mindösszesen bevételek: Mindösszesen kiadások:

B8. K9. Finanszírozási kiadások összesen:                       814 802 260 
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A 2022. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések  
adatok  Ft-ban

Megnevezés Eredeti előirányzat
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsön elengedése 0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként 0
Építményadó 0
Telekadó 0
Kommunális adó 0
IFA 0
Iparűzési adó 0
Pótlékok, bírságok 0
Gépjárműadó 0
Talajterhelési díj 0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 0
Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség, elengedés összege 0
Összesen: 0
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Cserkeszőlő település középtávú tervezése       adatok Ft-ban

2 022                   2 023                   2 024                   2 025                  2 026                     2 027                     
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 
ÖSSZESEN 1 143 052 010     1 234 496 171     1 333 255 864     1 439 916 334    1 555 109 640       1 679 518 412       
K2. MUNKAADÓKAT 
TERHELŐ J. ÖSSZESEN 150 658 774        162 711 476        175 728 394        189 786 666       204 969 599          221 367 167          
K3. DOLOGI KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 1 170 103 116     1 263 711 365     1 364 808 275     1 473 992 936    1 591 912 371       1 719 265 361       
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI 
JUT. ÖSSZESEN 23 450 000          25 326 000          27 352 080          29 540 246         31 903 466            34 455 743            
K5. EGYÉB MŰK. C. 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 458 571 337        495 257 044        534 877 607        577 667 816       623 881 241          673 791 741          
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

566 981 924        600 000 000        600 000 000        600 000 000       600 000 000          600 000 000          
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

136 945 878        45 451 226          49 087 324          53 014 310         57 255 455            61 835 891            
K8. EGYÉB FELHALM. C. 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 543 718            1 667 215            1 800 593            1 944 640           2 100 211              2 268 228              
K9. FINANSZÍROZÁSI 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 814 802 260        447 986 441        483 825 356        522 531 385       564 333 896          609 480 607          
       ebbő l Fejlesztési célú 
hitelátadás -                       -                       -                       -                      -                         -                         
      ebből   Kamatkiadás

-                       -                       -                       -                      -                         -                         
      Hiteltörlesztés (tőke)

-                       -                       -                       -                      -                         -                         
ÖSSZESEN KIADÁSOK:      4 466 109 017      4 276 606 938       4 570 735 493      4 888 394 333        5 231 465 880        5 601 983 150 

B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N 
BELÜLRŐL ÖSSZESEN 739 223 965        725 000 000        725 000 000        725 000 000       725 000 000          725 000 000          

B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN
107 733 506        -                       -                       -                      -                         -                         

B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 124 300 000        134 244 000        144 983 520        156 582 202       169 108 778          182 637 480          
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 2 102 446 000     2 382 620 514     2 583 462 155     2 800 371 128    3 034 632 819       3 287 635 444       
B5. FELHALMOZÁSI 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN -                       -                       -                       -                      -                         -                         
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT 
PESZK. ÖSSZESEN 800 000               800 000               800 000               800 000              800 000                 800 000                 
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ 
ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 2 100 000            2 100 000            2 100 000            2 100 000           2 100 000              2 100 000              
B8. FINANSZÍROZÁSI 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 389 505 546     1 031 842 424     1 114 389 818     1 203 541 003    1 299 824 284       1 403 810 226       
       ebből Fejlesztési célú hitel 
felvétel -                       -                       -                       -                      -                         -                         
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:      4 466 109 017      4 276 606 938       4 570 735 493      4 888 394 333        5 231 465 880        5 601 983 150 

Kiemelt előirányzatok Önkormányzat összesen

9.)számú melléklet
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adatok Ft-ban 

2022 2023 2024
1 nincs 0 0 0 0
2
3
4
5
6
7 Összes kötelezettség 0 0 0 0

Sorszám
Megnevezés Évek Összesen

Cserkeszőlő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségei 2022. 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
 ezer Ft

Saját bevételek és befizetési kötelezettség

tárgyév 
2022 

költségve-
tés

1. évben      
2023

2. évben  
2024

3. évben   
2025

4. évben  
2026

5. évben         
2027

6. évben        
2028

7. évben       
2029

7. évet 
követően Összesen a tárgyévet 

megelőző 
évben 2021

a tárgyévet 
két évvel 
megelőző 
évben 2020

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Helyi adók (B34-ből, B35-ből) 02/110+111+112+113+124+125+158)
Tulajdonosi bevételek (B404 (02/192)
Díjak, pótlékok, bírságok (B355-ből, B36) 02/159+167+169)
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb 
Bérleti díj bevéte
Részvények, részesedések értékesítése (08/17+21)
Privatizációból származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek (01+…+08) 0
Saját bevételek (09. sor) 50%-a 0
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség
Kezesség és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)
Hitelből eredő fizetési kötelezettség
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség
Kezesség és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

saját bevételAz önkormányzatnak adósság fizetési kötelezettsége nincs

11.) számú melléklet
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Várható helyi adó bevételek 2022.
adatok Ft-ban

Megnevezés 2019. évi tény 2020. évi tény 2021. évi tény 2022. évi tervezett

Építményadó 10 136 495 9 942 953 9 165 352 10 000 000
Telekadó 11 445 883 10 914 800 11 468 055 11 000 000
Idegenforgalmi adó 97 750 860 18 754 700 47 087 500 50 000 000
Iparűzési adó 48 411 830 49 710 771 41 475 888 50 000 000
Pótlékok, bírságok 397 920 1 205 202 446 802 3 000 000
Gépjárműadó 8 412 994 160 544 0 0
Talajterhelési díj 1 143 662 570 250 260 100 300 000
Igazgatási szolgáltatási díjak 0 0 5 000 0
Összesen: 177 699 644 91 259 220 109 908 697 124 300 000
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Szociális ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2022.

adatok Ft-ban

Rendszeresen adható támogatások -                            
Lakhatási támogatás 2 700 000               2 700 000                 
Gyógyszer támogatás 3 500 000               3 500 000                 

összesen: 6 200 000               -                                               6 200 000                 
Eseti támogatások -                            
temetési támogatás 800 000                  800 000                    
nyugdíjasok támogatása 245 000                  2 955 000                                    3 200 000                 
rendkívüli települési tám 350 000                  350 000                    
rendkívüli települési tám élelmiszer csomag formában 200 000                  
egyszeri települési támogatás 245 000                  2 255 000                                    2 500 000                 
szociális kölcsön 342 000                                       342 000                    
köztemetés 300 000                  300 000                    
lakóing veszély, áll. Elhárítása 500 000                                       500 000                    

összesen: 2 140 000               6 052 000                                    8 192 000                 
-                            

Nem szociális alapon nyújtott támogatások -                            
tanévkezési támogatás 4 600 000                                    4 600 000                 
Idősek világnapja alkalmából kapott támogatás 4 000 000                                    
babaváró csomag 300 000                                       300 000                    
születési támogatás 500 000                                       500 000                    
első lakáshoz jutók támogatása 1 500 000                                    1 500 000                 
egészségmegőrzési program -                            

összesen: -                          10 900 000                                  10 900 000               
-                            

Bursa Hungarica 2 160 000               2 160 000                 
-                            

Támogatások mindösszesen: 10 500 000             16 952 000                                  27 452 000               

 Állami forrásból Önkormányzati forrásból összesen
Szociális alapon nyújtott támogatások
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Előirányzat felhasználási ütemterv 2022. Az intézmények egymás közötti pénzmozgását nem tüntetjük fel.
adatok  Ft-ban

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BEVÉTELEK

1 B1. Működési célú támogatás 739 223 965                             35 658 804       32 256 572          48 518 410          40 255 659            54 798 100             34 204 266              82 255 359              82 255 359               82 255 359               82 255 359               82 255 359               82 255 359               739 223 965            

2 B2. Felhalmozási célú 
önkormányzati támogatás 107 733 506                             -                    -                      -                      98 788 252            -                          -                          8 945 254                -                            -                            -                            -                            -                            107 733 506            

3 B3. Közhatalmi bevételek 124 300 000                             2 682 004         4 969 146            31 877 615          5 468 167              12 227 622             -                          12 000 000              15 000 000               14 471 235               23 800 000               902 106                    902 105                    124 300 000            
4 B4. Működési bevételek 2 102 446 000                          80 901 198       90 904 654          110 815 322        119 428 768          154 507 306           225 096 647            361 636 951            381 254 222             233 596 126             154 206 242             116 445 978             73 652 586               2 102 446 000         
5 B5. Felhalmozási bevételek -                                           -                         -                          

6 B6. Államháztartáson kívülről 
átvett pénzeszköz 800 000                                    -                    29 500                 20 000                 9 500                     5 000                      20 000                     119 333                   119 334                    119 334                    119 333                    119 333                    119 333                    800 000                   

7 B7. Felhalmozási célú átvett 
pénzeszköz 2 100 000                                 19 410              53 490                 1 460 700            125 667                 62 000                    69 000                     62 934                     62 933                      62 933                      62 933                      58 000                      2 100 000                

8 B8. Finanszírozási bevételek 1 389 505 546                          23 522 088       430 526 189       611 053 741       27 642 245            29 332 109             27 236 688             40 032 081              40 032 081               40 032 081               40 032 081               40 032 081               40 032 081               1 389 505 546         
   ebből pénzmaradvány 584 095 894                             584 095 894        584 095 894            
   ebből értékpapír 
értékesítés 400 000 000                             400 000 000        400 000 000            

   ebből pénzeszközátvétel 405 409 652                             23 522 088       30 526 189          26 957 847          27 642 245            29 332 109             27 236 688              40 032 081              40 032 081               40 032 081               40 032 081               40 032 081               40 032 081               405 409 652            

9 B1-B8. Összes bevétel 4 466 109 017                          142 783 504     558 739 551       803 745 788       291 718 258          250 932 137           286 626 601           505 051 912            518 723 929             370 537 068             300 475 948             239 812 857             196 961 464             4 466 109 017         
-                          

KIADÁSOK -                          
10 K1. Személyi juttatás 1 143 052 010                          67 953 077       74 341 450          81 436 949          77 365 347            85 432 741             80 618 536              106 771 332            106 771 332             106 771 332             106 771 332             106 771 332             142 047 250             1 143 052 010         

11 K2. Munkaadókat terhelő 
járulék 150 658 774                             11 396 761       10 820 684          11 745 014          10 809 400            11 097 219             10 500 853              13 127 984              13 127 985               13 127 984               13 127 984               13 127 984               18 648 922               150 658 774            

12 K3. Dologi kiadás 1 170 103 116                          36 533 720       46 960 444          62 343 960          67 349 532            79 457 809             74 841 009              141 479 286            163 216 885             141 454 089             118 822 128             118 822 127             118 822 127             1 170 103 116         
13 K4. Szociális kiadás 23 450 000                               60 000              847 843               962 500               418 000                 776 000                  1 314 500                1 000 000                6 621 157                 4 115 000                 1 000 000                 1 000 000                 5 335 000                 23 450 000              

14 K5. Egyéb működési célú 
kiadás 458 571 337                             1 305 125         313 083               23 139 983          14 952 733            25 050 083             2 190 767                65 269 927              65 269 928               65 269 927               65 269 927               65 269 927               65 269 927               458 571 337            

16 K6. Beruházás 566 981 924                             9 199 601         1 596 045            14 835 514          12 131 059            6 203 520               18 808 748              42 631 420              42 631 421               42 631 420               20 000 000               60 000 000               296 313 176             566 981 924            
17 K7. Felújítás 136 945 878                             937 860               4 335 071              2 217 163               13 752 151              13 657 403              13 657 402               47 416 619               13 657 403               13 657 403               13 657 403               136 945 878            

K8 Egyéb felhalmozási célú 
kiadások 1 543 718                                 43 718                 -                          -                          250 000                   250 000                    250 000                    250 000                    250 000                    250 000                    1 543 718                

20 K9. Finanszírozási kiadások 814 802 260                             32 914 696       430 526 189        26 957 847          27 642 245            29 332 109             27 236 688              40 032 081              40 032 081               40 032 081               40 032 081               40 032 081               40 032 081               814 802 260            
21   K1-K9.Összes kiadás: 4 466 109 017                          159 362 980     566 343 598       221 465 485       215 003 387          239 566 644           229 263 252           424 219 433            451 578 191             461 068 452             378 930 855             418 930 854             700 375 886             4 466 109 017         

ÖsszesenNo Megnevezés
 Költségvetés szerinti 

tervadatok 
2022. évi terv adatok havi bontásban
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A PS ÁMK Cserkeszőlő intézmény személyi feltételeinek alakulása, a 4 különböző 
intézmény egység közös pontjai: 

A PS ÁMK Cserkeszőlő intézmény a 2021/2022-es nevelési évvel megalakulása óta a 
kilencedik évet kezdte meg ebben a formában. 

Intézmény egységenkénti megoszlásban: 

Napköziotthonos Óvoda: 
1 fő ÁMK intézményvezető 
5 fő óvodapedagógus (1 fő gyes-es időszakát tölti)  
3 fő dajka 
2 fő pedagógiai 
asszisztens 
1 fő gyógypedagógus 
logopédus fél 
állásban 
 1 fő takarító 
részmunkaidőben 

Bölcsőde 

1 fő bölcsődevezető (egyben ÁMK intézményvezető helyettes) 

 5 fő kisgyermekgondozó 
3 fő bölcsődei dajka 
1 fő konyhás 
 

Konyha és Közétkeztetés 

1 fő konyha- és 
élelmezésvezető  
2 fő szakácsnő 
3 fő konyhalány 
2 fő ebédosztó 
1 fő adminisztrátor 

Könyvtár- és Közművelődés 

1 fő könyvtáros 

Összesen: 33 fő 

Emellett 2 fő megbízási jogviszonyban volt alkalmazva az intézménynél: 1 fő dietetikus 
és 1 fő sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó gyógypedagógus segítette a napi 
munkát. 
Az ÁMK intézmény egységei az elmúlt évekhez hasonlóan jól együttműködve, 
összedolgozva működtek, bár teljesen különböző feladatokat látnak el, szakmai 
munkájukat más-más Minisztérium felügyeli. 

Az intézmény egységek vezetői folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással, az 
intézmény programjaival, munkálataival, személyi-és tárgyi feladatainak bonyolítása 
kapcsán. 

Az alábbiakban az ÁMK-t alkotó 4 intézmény éves beszámolóit mellékeltem. 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! 

 Kérem szépen a beszámoló elfogadását! 

 
Tisztelettel: 

 
Tóth Krisztina 

PS ÁMK Cserkeszőlő 
Intézményvezető 

 
 
 

Cserkeszőlő, 2022.08.31. 
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Intézményi adatok 
 

1. Az intézmény székhelye, 
neve, címe 
 
Telephelyei: 

PS ÁMK Cserkeszőlő 5465 Cserkeszőlő Szinyei u.1. 
Községi Könyvtár és Közművelődés 
5465 Cserkeszőlő Ady Endre u.1/a 
Szőlőszem Bölcsőde  
5465 Cserkeszőlő Szinyei u.3. 
Közétkeztetési Konyha  
5465 Szinyei u.1/a 

 
2. Az intézmény feladat ellátási 

helye, neve, címe: 
PS ÁMK Cserkeszőlő 5465 Cserkeszőlő Szinyei u.1. 
Telefon:06/56/568-456 
e-mail: ovoda@cserkeszolo.hu 

3. Intézményvezető neve: 
Telefonszáma: 

Tóth Krisztina 
Tel.:06/30-259-3151 
 

4. Az intézmény napi 
nyitvatartási ideje a 
2021/2022. nevelési évben: 

6.30 – 16.45 
Reggel 7:00-tól,16:30-ig óvodapedagógus foglalkozik a 
gyerekekkel 6.30-7:00 és 15:45-16:45 a csoportok 
összevontan működnek 
16:45-től van a takarítás 17.00-ig 

5. Alaptevékenységi besorolás: 851020 Óvodai nevelés 
6. Kormányzati funkció: 

 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, 
védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi 
kulturális értékek gondozása 
082094 Közművelődés-kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés 
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 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi 
bölcsőde, munkahelyi  
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi 
bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni 
gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás 
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útján 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében 
történő ellátása 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 
nappali intézményében 
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni 
ellátását biztosító intézményben 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  

7. Nevelési év rendje (Óvoda) 2021.09.01.-től 2022.08.31.-ig 
8. Nyitva tartás (Óvoda) 6.45 – 17.00 
9. Nyári zárás  2022. augusztus 15-től augusztus 26-ig 
10. Óvodai beíratás 2022.május 11-től május 13-ig 

 
11. Férőhelyek száma (Óvoda) 75 fő 
12. Csoportok száma (Óvoda) 3 
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                                         működéséről 
 
 
 
                        2021- 2022 gondozási-nevelési év  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Készítette: Boriné Kelemen Margit 
                     Bölcsődevezető helyettes 
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„A gyereknevelés kulcsa a bizalom,  
 szeretet és a megerősítés!” 
                         Bagdy Emőke 
 
 
 
A bölcsőde szolgáltatás feladata 
 
 
Az 1997.évi XXXI.tv. (továbbiakban Gyvt.) 42. §-a, valamint a 15/1998. (IV.30) NM rendelet 
36 § alapján, a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt 
ellátatlan gyermekek nappali felügyelete, gondozását, nevelését napközbeni ellátás keretében 
biztosítjuk. 
 A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő kisgyermekek 
napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végzi. Alapvető feladata a korszerű 
gondozási-nevelési módszerek alkalmazásával a gyermekek megfelelő pszichés 
szükségleteinek kielégítése, egészséges fejlődésük elősegítése. 
 
 A gyermekek 1 éves koruktól a 3-ik életévük betöltését követő augusztus 31-ig, illetve a 
szülők kérésére és a szakemberek (orvos, tanácsadó, bölcsődevezető, gyógypedagógus) 
javaslata alapján, a gyermekek 4-ik életévük betöltését követő év augusztus 31-ig 
gondozhatók a bölcsődében. 
 A felvételi szabályzatban meghatározottak szerint, a bölcsődébe felvehető minden olyan 
kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. 
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. kiemeli, 
olyan  
kisgyermek szociális vagy egyéb ok miatt felvételi lehetőségét, akinek egészséges fejlődése 
érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés. 
 
 A gyermeki jogok közül kiemelten ügyelni kell arra, hogy a hátrányos megkülönböztetés 
minden formájától mentes gondozásban- nevelésben részesüljön a gyermek. 
 
 A bölcsődei gondozás-nevelés szakmai alapprogramja, alapelvei és feladatai elfogadása és a 
gyakorlatban való érvényesítése a kisgyermeknevelői munka minimum követelménye. 
Kapcsolattartás a szülőkkel, a beszoktatás, a napirend, a gondozás, a játék a bölcsődei élet 
fontos elemei és helyzetei, amelyek a gyermeki szükségleteken túl személyiségük egészséges 
formálására, szociális képességük fejlődésére is kihatnak. 
 
Személyi feltételek 
 
A minimum személyi feltételek a 15/1998.(IV.30) NM rendelet 1.sz. melléklete határozza 
meg intézményünkben, az alábbiak szerint: 

- 1 fő bölcsődevezető 
- 6 fő kisgyermeknevelő(3csoport) 
- 3 fő bölcsődei dajka 
- 1 fő tálalókonyhai dolgozó. 
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Helyettesítés 
 
Betegség és a karantén szabályok miatt gyakori volt a hiányzás. Intézményen belül 
megoldottuk a helyettesítést. Három csoportból 2 csoportra vontuk össze a gyerekeket, mivel 
a személyi feltételek nem voltak így biztosítva. A bölcsődevezető asszony, Gulyásné Czeczon 
Veronika a nyugdíj előtti felmentési idejét tölti. Helyetteseként a harmadik csoportból ki 
kellett jönnöm, a kisgyermeknevelő társam egyedül maradt a csoportban. Mivel ez hosszú 
távon kivitelezhetetlen, a csoport összevonás volt a megoldás, így szabályosan tudunk 
működni. 
 
Bölcsődében dolgozó szakalkalmazottak továbbképzési kötelezettsége 
 
 A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 
szóló 9/2000.(VIII.4) SZCSM rendelet alapján, a bölcsődében dolgozó szakalkalmazottaknak 
pontszerzési kötelezettségüket teljesíteni kell. Négy év alatt 60 kredit pontot kell 
összegyűjteni, kötelező, szabadon választott és munkakörhöz kötött képzéseken keresztül.  
Mivel a pandémia miatt ezek a képzések elmaradtak és a 4-ik év végére értünk, sürgősen 
kellett képzési lehetőségeket keresni! 
Sikerült az NSZI Szécsényi Program keretén belül ingyenesen elérni a képzések nagy részét, 
amin a kisgyermeknevelők eleget tettek ennek a kötelezettségnek. Részletesen az I.számú 
Mellékletben. 
A gondozási-nevelési munka célja, hogy a gyermekek derűs, nyugodt körülmények között 
tudjanak fejlődni. A kisgyermeknevelőknek, a kötelező továbbképzéseken túl, önképzésre is 
szükségük van. Munkánk során arra törekszünk hogy fejlődni tudjunk, hogy a ránk bízott 
gyermekek javára szolgáljunk. 
Megváltozott a szülők életvezetési- nevelési szokása, érték képviselete, ezért folyamatos a 
szakmai ismereteink frissítése, amit bázis szakmai értekezleteken illetve online előadásokon 
érhetünk el. 
 
Tárgyi feltételek 
 
A kisgyermekek biztonságos és egészséges neveléséhez minden helyiség biztosított. 
A tárgyi feltételek az előírásnak megfelelnek. 
A kisgyermeknevelők minden évszakban hangulatos dekorációkkal teszik még vonzóbbá a 
helyiségeket. 
A játszókertet rendszeresen gondozzák a dajkák, a fűnyírásban és minden javításra szoruló 
feladatban a Községgazdálkodás van segítségünkre. 
Szakmai munka 
Szakmai munkát az alábbi dokumentumok alapján végezzük: 
 

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások 
Főosztály megbízásából és egyetértésével készült „A bölcsődei nevelés-gondozás 
szakmai szabályai módszertani levél”, Budapest 2012. 
 
                                                          
                                                                

- 15/1998.(IV.30.) NM rendelet Működési engedélyünk alapján a felvehető gyermekek  
         száma 28 fő, 3 csoportban. 
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Az elmúlt gondozási évben nem volt SNI-s gyermek az intézményünkben. 
 
A bölcsődei felvétel során előnyben részesítjük azt a gyermeket, akinek szülője vagy más 
törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll. Előnyt élvez az RGYK jogosult gyermek ( rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult), valamint gyermekét egyedül nevelő szülő.  
Előnyt élvez Cserkeszőlő közigazgatási területe. 
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő kérheti, egyéb esetben a szülő 
hozzájárulásával kezdeményezheti: 

- a területi védőnő, 
- a gyermekorvos vagy háziorvos, 
- a szociális ill. családgondozó, 
- a gyermekjóléti szolgálat, 
- a gyámhatóság. 

 
A gyermeket a bölcsődébe a bölcsődevezető veszi fel. A gyermek személyi adatain kívül 
rögzíti a szolgáltatás igénybevételének napját, időtartamát, jellegét. 
A szülő beiratkozáskor széleskörű tájékoztatást kap a bölcsődei életről, a szokásokról, 
szabályokról, a családlátogatásról, a beszoktatás menetéről. 
Lehetősége van megnézni már ekkor a gyermekek által használt helyiségeket (csoportszoba, 
mosdó, átadó szoba, játszó udvar). 
 
Óvodába átadott gyermek 2022 szeptember 1-én 10 fő, koruknál fogva az intézményben 
maradt 11 fő. Mielőtt átkerültek az óvodába, augusztus utolsó hetében óvoda ismerkedés volt, 
a kisgyermeknevelők átmentek a gyerekekkel az óvodába ismerkedni az óvónénivel, a 
csoporttal, a környezettel, szokásokkal, ezzel megkönnyítve a gyerekeknek az átmenetet. 
 
 
A bölcsődei életet élvezetesé, részvételre motiválóvá tesszük a gyerekek számára, ami 
kielégítő tanulási élményeket biztosít, társas közegben zajló és interakciót ösztönző. 
A gyermekek számára biztosítjuk, hogy koruknak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek 
részt az egyes élethelyzetek, tevékenységek előkészítésében, kiválasztásában, alakításában. 
A bölcsőde, egymás kompetencia határainak kölcsönös tiszteletben tartásával, együttműködik 
a családsegítővel, védőnővel, óvodával. 
Az intézményünkben dolgozó szakembereknek a gyermekek veszélyeztetettségének 
megelőzése és megszüntetése érdekében jelzési kötelezettsége van, a jelzőrendszer tagjaként. 
2012. március 1-től kötelező, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997.évi XXXI. törvény módosítása kapcsán a TAJ alapú nyilvántartás vezetése a 
gyermekjóléti alapellátások tekintetében, így a bölcsődékben is.  
A TAJ alapú nyilvántartás szabályainak lényege, hogy a KENYSZI felé egy olyan 
nyilvántartást vezetünk, amely az ellátottak TAJ számán alapul, annak érdekében, hogy a 
szolgáltatások igénybevétele és finanszírozása országos szinten egységes rendszerben 
nyomon követhető legyen 
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Évszakokra tervezett programunk beszámolója: 
 
Nyár 
 
Nyári játék az intézmény udvarán: homokozás, motorozás, csúszkálás, hajókat vízen úsztatni,  
 hűsölni a párakapuban, buborékfújás, szőnyegen hemperegni az árnyékban, építőkockával 
játszani. A teraszon tízóraiznak a gyerekek, az asztalokon lehet rajzolni is. Test gyakorlatok: 
padon járás, ugrálás, kúszás, mászás, labdázás, fogócskázás, bújócskázás. 
A csoportszobák dekorálása nyári hangulatra: hajók, napocska, virágok, pillangók 
felfüggesztése. 
A három évesekkel óvoda látogatás, ismerkedés az óvónénivel és daduskával, valamint 
ismerkedés az új környezettel. 
 
Ősz 
 
Színesedő lombkoronák, hulló falevelek adják meg a gondolatot, hogy gyűjtsük össze őket 
dekorációnak, alkotómunka részére. Többnyire csak délelőtt tudunk kint lenni az udvaron, 
motorozás, labdázás, test gyakorlatok a szabad levegőn. 
Őszi termések tapintása, gesztenye befőttes üvegbe való elhelyezése, majd dekorációnak 
használjuk. Lombhullató színek dominálnak a csoportszoba díszítésében. Ősszel érő 
gyümölcsök bemutatása. Falevél ragasztása, ujjfestés, színes gyümölcs formák ragasztása. Só-
liszt gyurmával alkotás. „Márton Napi” lúd helyezése ablak-ajtó üvegre, lúd színezés, festés. 
 
Tél 
 
Madárkertünkben, játszó udvaron elhelyezett madáretetőket rendszeresen töltöttük eleséggel, 
ezáltal láthatták bölcsődéseink, hogyan gondoskodunk környezetünkben élő madarakról. 
Bejövetelkor láthatják az átrium ablakán hogyan repülnek be az etetőbe enni a madarak, 
ennek kapcsán beszélgetést kezdeményeztünk a madarak, állatok életéről, így ismeretet 
adtunk tovább számukra. 
Advent idején mi is készülődünk az ünnepre, a csoportszobákat hópihék, csillagok, szánkók, 
télapók, fenyők díszítik, majd előkerülnek a karácsonyi dekorációk. Ilyenkor énekeljük a 
karácsonyi dalokat, előkerülnek a karácsonyi képeskönyvek, gyermekversek amit a gyerekek 
nagyon szeretnek.  
December 6-án megjelent a télapó, a Polgármester Úr és a Képviselő testület jóvoltából, 
minden bölcsődés csomagot kapott. 
Alkotói munkákban is az ünnepvárás mutatkozott: fenyő festés, télapófestés, szaloncukor 
forma ragasztás, hóember ragasztás. Karácsonyra saját készítésű ajándékkal kedveskedtek a 
kisgyermeknevelők.  
Január végén, február elején dekoráció váltás történt, tél búcsúztató vidám, színes álarcok, 
vidám színű krepp papír szerpentinek kerülnek fel, készülünk a farsangra. 
A járványügyi helyzet miatt a szülők nem jöhettek be a bölcsődébe, a gyerekeket a bejárati 
ajtóban vettük be és adtuk ki. Így a szülők online és a bejárati ajtóra ragasztott munkákat 
láthatták. Farsangra a szülők beadták a gyerekek részére a jelmezeket, a délelőtt folyamán 
kezdődhetett Farsangi mulattság, zenével, tánccal és farsangi fánkkal. Az eseményről a zárt 
bölcsődei csoportból tájékozódhattak a szülők.  
                                                                           
 



PS ÁMK Cserkeszőlő Beszámolója 2022. oldal 11 
 

                                                                          
Tavasz 
 
Az ébredő tavasz köszöntése, zöldülő természet ismerkedésével. 
Dekorációban megjelentek a tavasz váró, Húsvét váró színes hangulatos virágok, pillangók, 
csibék és nyulak. 
Március 15-re készültünk a gyerekekkel, nemzeti színű papír zászlókat színeztek. A tavasz 
meghozta a felszabadulást, változtak a járványügyi előírások, a szülők már bejöhettek a 
bölcsődébe, mindannyiunk örömére. Az időjárás függvényében délelőtt már kimehettek a 
gyerekek az udvarra motorozni, szaladgálni, bújócskázni. 
A gyermekek alkotói munkái között volt a húsvéti tojás színezése, festése, színes virágok, 
formák ragasztása ágra, Anyák Napi tenyér lenyomat készítése. Bohóc, nyúl és egyéb figurák 
színezése, ragasztása. 
Anyák Napjára, a kisgyermeknevelők által készített ajándékokat adhatták át a gyermekek az 
értük érkező édesanyáknak.  
Június első csütörtök délelőttjén Nyílt nappal egybekötött Gyermeknapot tartottunk. 
Az eseményre meghívást kaptak azok a szülők gyermekeikkel akik már jelentkeztek hogy 
beíratják a gyermekeket a bölcsődébe szeptembertől. 
Összefogással a Polgármester Úr, Fürdőigazgató Úr és a Községgazdálkodás 
közreműködésével az ugrálóvárat felállították a bölcsőde udvarára a gyerekek legnagyobb 
örömére! 
A Ballagást június első pénteki napján tartottuk meg, 10 gyermek ballagott el. Az alkalomra 
mindenki nagyon készült, a dekoráció és a műsor széles mosolyokat csalt a szülők és 
vendégeink arcára. 
 
Szakmai programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a fejlesztő feladatsorokra. Körültekintően 
tartjuk testmozgató foglalkozásainkat, szakmailag utána járunk, felkészülünk. 
Tapasztalataink szerint megnyugtatja a gyerekeket és ösztönzőleg is hat rájuk ez a 
tevékenység. 
Törekszünk a finom-motorikus központ fejlesztésére is: gyakran végzünk tépő mozdulatokat, 
gyurmából gombócokat készítünk, gyöngyöt fűzünk, memória játékkal foglalkozunk. 
Igyekszünk megtalálni az egyensúlyt a tevékenységek között, valamint a gyerekek 
érdeklődése között. 
 
 
Ellenőrzéseim 
 
 
Vezető munkám része az ellenőrzés. 
Valamennyi munkaterületen időszakonként ellenőrzést tartok. Az ellenőrzés alkalmával 
tapasztaltakat a dolgozóval átbeszélem, valamint az értekezleten átbeszéljük, javítjuk a 
felmerülő hiányosságokat, teendőket. 
Negyedévente, de ha szükséges akkor gyakrabban értekezletet illetve helyi továbbképzést 
tartok. 
A témákat a helyi adottságokhoz, a bent lévő korosztályhoz igazítom. 
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Az elmúlt időszak témakörei: 
 

- 1-3 éves gyermekek beszédfejlődése 
- Szakmai dokumentációk pontos vezetése 
- Alkotó tevékenységek vegyes csoportban 
- Fejlődési lapok és jellemzések vezetése, üzenőfüzet jelentősége 
- Kiégés a bölcsődében 
- Kommunikációs problémák, összeférhetetlenség. 

A dajkáknak rendszeresítve van egy füzet amiben a napi tevékenységeket vezetik illetve a heti 
feladat tervezetet, ezt havonta ellenőrzöm. 
Havonta ellenőrzöm a kisgyermeknevelők által vezetett dokumentumok szakmaiságát, 
pontosságát. Gondozási tevékenységeiket hetente részmegfigyeléssel kontrollálom. 
A korábbi vezető nyugdíjba vonulása után komoly kommunikációs problémák merültek fel a 
dolgozók között, amit többszöri megbeszéléssekkel sikerült egyensúlyba hozni. 
A járványügyi helyzet ez annak a hozadéka nagy nyomást gyakorolt a dolgozókra, szülőkre is. 
A szülők nem léphettek be a bölcsődébe. E miatt az átadáskor, átvételkor, párbeszéd kapcsán 
arra törekedtünk, hogy a kisgyermeknevelők, szülők és dajkák között is pontos információ 
átadás legyen. Minden felmerülő probléma esetén azonnali jelzés érkezett a kollégák részéről, 
amit meg tudtunk beszélni, javaslatot tettünk a szülőkkel személyesen megbeszéltük. 
Működik egy szülői csoport messenger alkalmazásban nevelési évre szól. Ez működik 
csoportként is, mivel a szülők gyakran kérnek tájékoztatást a gyerekeikről főleg ha 
beszoktatás van vagy sírva érkezik a gyermek. 
Minden kisgyermeknevelőt megkértem, fektessenek hangsúlyt a személyes találkozásra és 
információ cserére, tájékoztatásra (ez a bejárati ajtóban megtörtént a gyermek be-, illetve 
kiadásánál. Igy a szülői észrevételekről is értesültünk, meghallgattuk. 
A bejárati ajtóra kikerült a gyermekek étlapja és jellel ellátott tevékenységeik, rajzaik. 
Nagy segítség számunkra a gyermekorvos heti jelenléte, így a kérdéses megbetegedések 
tisztázódnak. Sok szülő csak telefonon beszélt az orvossal és nem kapott valós képet a 
Doktornő a gyermek állapotáról. Ez alatt az értendő, a tünetek alapján( hőemelkedés, láz, 
orrfolyás, köhögés) mi betegnek láttuk a gyermeket, a szülő viszont úgy mondta a 
Doktornőnek, a gyermeknek otthon semmi baja. Így az orvos nem kapott valós képet. 
A heti jelenlétével a Doktornő látta, megvizsgálta a gyermeket és meggyőződött a tünetek 
jelenlétéről. Természetesen az orvos nem csak vészhelyzet idején jön a bölcsődébe. 
Heti rendszerességgel, csütörtökönként jön és ellátja teendőit, folyamatosan nyomon követi a 
gyermekek fejlődését, dokumentációt, tisztaságot, a higiéniás szabályok betartását ellenőrzi. 
Gyermekeket vizsgálja, szükség esetén kiírja a gyógyszert és minden megvizsgált gyermek 
anyukájának személyre szóló tájékoztatást ír. 
Szülői észrevétel, a csoportszobák melegek, mint tavaly is. Minden ablakot a 
csoportszobákban árnyékolunk és ventilátorral hűtünk, így is 28-29fokot mérünk. Sajnos az 
idei június igen hosszan 39-40 fokos meleg volt árnyékban, ez kihat a növényekre, épületre is. 
A nagy melegben a gyermekeket minden délelőtt fürdéssel hűtjük hogy jobban tudjanak 
aludni ebéd után. 
A kert karbantartásához, a dajkák munkája mellett, a Községgazdálkodás segítségét vesszük 
igénybe fűnyírás és javítások esetén. 
 
A szükséges tárgyi feltételeket maradéktalanul a rendelkezésünkre állnak központi 
raktárrendelésen keresztül, az ésszerűség határain belül. 
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Étkezési - gondozási díj 
 
Teljes étkezési díjat 3 gyermek után fizetnek,18 gyermek térítési díj megfizetése nélkül kap 
ellátást. 
A GYVT. tartalmazza a szolgáltatásokért fizetendő térítési díj és gondozási díj 
megállapításának szabályait. 
Többek között lehetővé teszi a bölcsődében a gondozási díj befizetését az étkezési térítési 
díjon felül. 
A Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő testülete 2022.04.06-i ülésén döntött az 
étkezési és gondozási díjról. A PS. ÁMK Cserkeszőlő „Szőlőszem” Bölcsődében nem kíván 
gondozási díjat szedni a szülőktől 2022-ben, ezért az intézményi térítési díjat 0 Ft-ban 
határozta meg. Az étkezési díj értékét pedig 480 Ft-ban határozta meg. 
 
Hatósági ellenőrzés 
 
A „Szőlőszem” bölcsőde működési engedélye alapján 2020.09.07-én megnyithattunk. 
A bölcsődéket két évente ellenőrzi a Kormányhivatal, hogy a működési feltételnek 
megfelelnek e. 
2021.06.05-én érkezett az értesítés az ellenőrzésről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályról. 
A következő várható ellenőrzés 2023-ban lesz esedékes. 
 
 
Kapcsolattartás más intézményekkel 
 
Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi osztályával 
folyamatos kapcsolat szakmai munka terén. 

 
Jász – Nagykun -Szolnok Megyei Módszertani Bölcsőde, az Igazgató asszonnyal szakmai, 
gondozási-nevelési anyagban, továbbképzési programokban tartom a kapcsolatot. 

 
Kunszentmárton városi bölcsőde, szakmai tapasztalat csere. 

 
Megyei Bölcsőde igazgatósága. 

 
Magyar Bölcsődék Egyesülete évente két alkalommal bázis értekezletet tart a vezetők részére 
országos szinten, ami nagy segítség számunkra. 

 
PS. ÁMK Cserkeszőlő Óvoda, augusztus utolsó napjaiban óvodával ismerkedés zajlik.  
Megismerik a csoportszobát, óvónőket, dajkákat, játszanak az udvaron. 

 
Szülők 
      
 Családlátogatás idején személyes beszélgetés, aminek kapcsán a saját környezetében    
betekinthetünk és megismerhetjük jobban a szülőket és a gyermeket. A nevelési és során 
szoros kapcsolatban vagyunk velük, így ez nagyon hasznos. 
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Szülői értekezletet kétszer tartottunk ebben a gondozási-nevelési évben: az elsőt ősszel a 
nyugdíjba vonuló volt bölcsődevezető asszonnyal, a másikra május közepén került sor, a 
ballagás előtt. 
 
Védőnő 
 
A helyi védőnővel szoros kapcsolatban van intézményünk. Havi rendszerességgel látogatja a 
gyerekeket. A kisgyermeknevelők sok szakmai kérdésre kapnak választ a gyermekek 
fejlődésével, gondozásával kapcsolatban, amit közösen nyomon követünk. 
 
Családsegítő szolgálat 
 
A helyi családsegítővel havonta Szakmaközi találkozón beszéljük meg a problémás eseteket, 
ezen felül napi szinten bármikor elérhető ha szükséges. 
2022 februárban beszámolási kötelezettségemnek eleget tettem a Családsegítő Szolgálat felé. 
 
Kihasználtság 
 
2021-2022 gondozási-nevelési évben 21 gyermek felvétele történt meg, a 2022-2023 
gondozási évre jelentkezők száma ugyanezt a számot prognosztizálja. 
 
2021 december 3-a óta látom el a bölcsődevezető helyettesi teendőket, az előző vezető 
asszony nyugdíjba vonulása miatt. Előtte csoportban kisgyermeknevelőket megtapasztaltam 
azokat a nehézségeket és helyzeteket amiket meg kellett oldani.  
Ezért mindenkor arra törekszem hogy megértéssel, empátiával és odafigyeléssel legyek a 
kollegáim felé, derűs, családias légkört teremteni. Ugyan akkor igyekszem megtalálni az 
egyensúlyt a Fenntartó, Intézményvezető Asszony és a bölcsődei dolgozók között, kisebb 
nagyobb sikerrel, de nagyon igyekszem! 
Megköszönöm minden munkatársamnak a munkáját és kívánok nekik jó egészséget a 
következő gondozási-nevelési évhez. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy beszámolómat vitassák meg és 
véleményezzék! 
 
 
 
 
 
Cserkeszőlő, 2022.08.05.                                                Boriné Kelemen Margit 
                                                                                         bölcsődevezető helyettes 
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I.számú Melléklet 
 
 
 
 
                Kisgyermeknevelők továbbképzési kötelezettsége 
 
                            4 év alatt 60 kredit pont 
 
                      2018.01.01-2022.12.31. között. 
 
 
 
 Kötelező Szabadon 

választott 
Munkakörhöz 
kötött 

Boriné Kelemen 
Margit 

12 pont 32 pont 0 pont 

Hegedűsné Savella 
Erika 

12 pont 32 pont 0 pont 

Kósáné Hajdú 
Mónika 

12 pont 32 pont 0 pont 

Molnár Adrienn 
 

12 pont 32 pont 0 pont 

Szitkóné Bella 
Ilona 

12 pont 32 pont 0 pont 

Szabó Bernadett 
 

12 pont 32 pont 0 pont 
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Napköziotthonos Óvoda 

 
Csoportok és létszámadatok 
 
Az óvodai felvétellel kapcsolatos adatok: 

 
Év, hó. nap Alapító 

Okirat 
szerint 

férőhely 
száma 

Csopor-
tok 
száma 

A 
2021/2022 
nevelési 

évre 
jelentkezet
tek száma 

Felvé-
telt 

nyert 
gyerm. 
száma 

Felmen-
tés miatt 

nem 
kezdett 
óvodát 

Elutasítottak
, 

átirányította
k száma 

2021.09.01. 75 fő 3 17 
 fő 

17 
fő 

0 
 fő 

0   
 fő 2022.08.31. 75 fő 3 

 
 
 
A csoport neve A gyermekek 

összetétele 
életkoruk 

szerint 

A csoport 
létszáma  

2021.09.01/ 
2022.08.31 

A csoportban dolgozók neve 

 
Napocska 

 
Kiscsoport 

 
19 fő/ 
20 fő 

 
 

Bencsik Gyöngyike 
(óvodapedagógus) 

Mészáros Anna 
(pedagógiai asszisztens) 

Nagy Lászlóné 
 (dajka) 

 
Delfin 

 
Középső 
csoport 

 
           17 fő/ 
           18 fő 

Lengyelné Győri Boglárka 
(óvodapedagógus) 
Kondorosi Piroska 
(óvodapedagógus) 

BenkeJudit 
 (dajka) 

 
Pillangó 

 
Nagy-középső 
csoport 

 
23 fő/ 
25 fő 

 

 
Molnárné Kocsis Éva 

(óvodapedagógus) 
Varga Brigitta  

(pedagógiai asszisztens) 
Huszárné Pápai Mariann 

(dajka) 
Összesen  59 fő/SNI miatt 

63 fő 
63 fő/SNI miatt 

67 fő 
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1. Pedagógiai folyamatok  
Tanfelügyelet ebben a nevelési évben nem volt az Intézményben. 
 

Pedagógiai folyamatok - Tervezés 
 
Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens 
kialakítását. 
A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a 
feladatra időben megtörténik. 
Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 
Az éves munkaterv és beszámolók egymásra épülnek. 
A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése. 
Az éves terv és a csoportnapló tartalma koherens. 
A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok - a csoport, valamint a 
kiemelt figyelmet igénylő gyermekek adottságait figyelembe véve - megjelennek a pedagógus tervező 
munkájában és annak ütemezésében. 
A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak az esetleges eltérések indokoltak. A teljes 
pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, valamint a gyermeki 
produktumokban.         
 

Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás 
 
 
A 2021-2022. éves munkatervben megfogalmazottak rajtunk kívül álló okok miatt, kb. 70 %- ban 
valósultak meg, de volt be nem tervezett program is (Nyuszi buli-buborék partyval, Udvarszépítő nyílt 
nap-virágültetés, Szegedi Látványszínház) Sajnos a COVID világjárvány még erre a nevelési évre is 
rányomta bélyegét. A Házirend módosításával, az egészségügyi szabályok szigorításával igyekeztünk 
védeni magunkat és embertársainkat (a gyermekeknek a szüleiktől a bejárati ajtóban kellett elválni, onnan 
az óvó nénik kísérték be az öltözőbe, illetve a csoportszobába). Sajnos mégis több kisgyermek és dolgozó 
is megbetegedett. Az Oktatási Hivatal kétszer is rendkívüli szünetet rendelt el. 2021.10.25.-2021.10.29.és 
2021.11.15.-2021.11.22. között. Több alkalommal is előfordult, hogy egyes csoportok kerültek 
karanténba. Az őszi, téli programjainkat csak csoporton belül, s a szülők részvétele nélkül kellett 
megtartanunk. (A karácsonyi műsort online közvetítettük a szülőknek.) A Mikulás csak az ablakból 
integethetett a gyermekeknek és csak ablakon keresztül énekelhettünk, verselhettünk neki. Nem tarthattuk 
meg az Adventi vásárt, a Farsang is csak zártkörű lehetett. Elmaradt a kistérségi rendezvények többsége. 
A versmondó versenyeken részt vettünk és eredményesen szerepeltünk. 
Az Anyák napját, az Évzárót és a Ballagást nyíltan ünnepelhettük a szülők nagy örömére. 
Az intézményvezetői pályázatban megfogalmazott célokat igyekeztem szem előtt tartani és megvalósítani 
a nevelési év folyamán.  
Az óvodapedagógusoknál figyeltem arra, hogy egyformán terheljem őket. Többször kellett eseti 
helyettesítést elrendelnem. Bevontam őket a döntésekbe, igyekeztem, hogy a lehetőségekhez képest 
kialakuljon a nyugodt munkahelyi klíma. 
 Egy dajka távozott az intézményből, helyette egy új dolgozó érkezett. A személyi feltételek változása 
miatt (a kolléganő a nyugdíjazása előtti szabadságát, felmentését tölti) a Delfin csoportba át kellett 
helyeznem az egyik kiscsoportba beosztott óvodapedagógust. A tavasz folyamán érkezett egy óvó néni, de 
ő csak három hónapig dolgozott óvodánkban. Július közepétől ismét érkezett egy óvodapedagógus. Egy 
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óvó néni augusztus 31-ig van állományban, pályaelhagyó lesz. 
 

Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 
 
A belső munkafolyamatok ellenőrzése:  
Az óvodai nevelő, fejlesztő munka ellenőrzését a vezető az éves munkaterv részeként az ellenőrzési 
tervben fogalmazza meg. 
Általános elvek az ellenőrzés során: 

- az ellenőrzés tartalmának meghatározása, az elvárásoknak, a megfelelés kritériumainak egyértelmű 
közzététele, az érintettek által történő elfogadása 

- az ellenőrzés fejlesztő jellegének biztosítása érdekében a tapasztalatokból kiindulva innovációs 
folyamatok megindítása (az ellenőrzés feladata, hogy a pedagógiai önállóságot tiszteletben tartva 
növeljük az óvodapedagógusok pedagógiai hatékonyságát, módszertani kultúráját) 

- a kompetencia határok tisztázása, betartása, az ellenőrzés objektivitásának biztosítása: a 
tényszerűség érdekében a szubjektív elemek és vélemények kizárása, a folyamat dokumentálása, 
tervszerűség biztosítása 

- az ellenőrzési folyamat egészének demokratizmusa: a demokratizmus feltételezi az óvónő 
pedagógiai szabadságának maximális tiszteletben tartását a Helyi nevelés program cél-és feladat 
rendszerének figyelembevételével 

Az intézményben belső ellenőrzést végeztem. 
 Az intézményi ellenőrzés: 
• spontán megfigyeléssel 
• tervezett megfigyeléssel 
• dokumentum ellenőrzéssel 
Spontán megfigyelés: A megfigyelés nem bejelentett, a nap bármely órájában történhet.  
Célja: 
• Érzelmi biztonság megteremtése, folyamatos beszoktatás megvalósítása. 
• A szülőkkel való kapcsolattartás, a szülők bevonása a csoport életébe (nyílt napok). 
• A pedagógiai dokumentumok vezetése, tervezőmunka és reflexiók. 
• Felvételi és mulasztási napló, hiányzás igazolási napló ellenőrzése. 
• Hatékony differenciált fejlesztés megvalósítása a csoportokban. 
•  Az elmélyült játéktevékenység feltételeinek biztosítása, nyugodt csoportlégkör megteremtése. 
• A dajkáknál a konyhai feladatok szakszerű ellátása. 
• Takarítási munkák elvégzése. 
• Beszédstílus, beszédhangnem. 
 
Tervezett megfigyelés: Célja: A kiemelt feladatok megvalósításának mikéntje, az óvónők, dajkák, 
munkájáról, a csoportokról információgyűjtés és ezek eredményeiről. 
Dokumentum ellenőrzés: A csoportban használt dokumentumok ellenőrzése, azok pontos határidőre való 
vezetése: 
• óvodai csoportnapló 
• felvételi és mulasztási napló, hiányzás igazolás a szülő részéről, 
• gyermek anamnézis, gyermekek egyéni fejlesztési naplója 
 Fokozottan kell figyelni a pontos dokumentumvezetésre. 
A pedagógusok önértékelése öt évente zajlik, melyet internetes felületre rögzítünk. 
(A dajkák, technikai dolgozók esetében a HACCP-ben rögzítettek szerint történik az ellenőrzés). 
Eredmény: A pedagógusoknak naprakészen kell vezetni a dokumentumokat. Munkájukat az Óvodai 
nevelés Országos alapprogramja és a Helyi Pedagógiai Program alapján a folyamatos napirend és a 
tevékenységek szervezeti kereteinek helyes betartásával végzik. 
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Ellenőrzési rendszer megvalósítása 
 

Ellenőrzés Rendszeresség Felelős Határidő 
Csoport dokumentációk 

ellenőrzése 
minden hónap elején intézményvezető 

óvodavezető helyettes 
minden hónap 5.e 

Gyakorlati munka 
ellenőrzése 

fél évente belső 
hospitálások 

öt évente belső 
pedagógus önértékelés 

intézményvezető 
óvodavezető helyettes 

az éves munkaterv 
szerint 

Szülői értekezletek 
megtartása 

évente 2x intézményvezető 
óvodavezető helyettes 

az adott napon 

Ünnepek, ünnepélyek, 
rendezvények 
ellenőrzése 

évente 1x intézményvezető 
óvodavezető helyettes 

a rendezvények napján 

Munkaközösség vezető 
ellenőrzése 

évente 1x intézményvezető 
óvodavezető helyettes 

januárban 

Dajkák, technikai 
dolgozók ellenőrzése 

HACCP dokumentációk 
naprakészsége, havonta 

ellenőrizve 
Tisztítószerek 
gazdaságos 

felhasználása, hatékony 
munkavégzés 

ellenőrzése 3 havonta 

intézményvezető 
óvodavezető helyettes 

minden hónap utolsó 
munkanapja 

 
 

Munkaügyi, műszaki ellenőrzés 
 

Ellenőrzés Rendszeresség Felelős Határidő 
Munkarend, 

munkafegyelem 
évente 1x intézményvezető 

óvodavezető helyettes 
november 30. 

Jelenléti ív havonta 1x intézményvezető 
óvodavezető helyettes 

minden hónap első 
munkanapja 

Egészségügyi 
alkalmasság 

folyamatos intézményvezető 
 

folyamatos 

Tűz-és munkavédelem folyamatos intézményvezető 
 

folyamatos 

Munkakörökkel 
kapcsolatos feladatok 

évente 1x intézményvezető 
 

ellenőrzést követő nap 

Szabadságolási terv évente 1x óvodavezető helyettes február 15. 
Szabadságolás engedély 

papír vezetése 
folyamatos óvodavezető helyettes folyamatos 

 
Törzskönyv ellenőrzése évente 2x intézményvezető 

 
október 2. június 1. 
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Pedagógiai folyamatok - Értékelés 
 
Az intézményben folyó nevelőmunka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek 
megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik  
Anamnézis nyomtatványt töltetünk ki a szülővel, hogy megismerjük a gyermeket. Ezután fél évente 
értékeljük a gyermeket. 
Felmérjük és értékeljük az iskolába menő gyermekek tudását, fejlettségi jellemzőit saját magunk által 
összeállított anyag alapján és az írásmozgás koordinációt a Difer- fejlődési mutató alapján. 
Az egyéni fejlődés megvalósulása a fejlődési naplóban történik, ez alkalmas a fejlődési folyamat 
követésére, a lemaradások, eredmények, egyénnek szóló feladatok meghatározására. 
A fejlesztési tervben nyomon követhető. 
A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan vissza- csatolnak a szülőknek szülői értekezlet, 
illetve fogadóóra formájában az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelően. 
Az alkalmazottak értékelése szóban értekezleten, illetve feljegyzés formájában történik. 
 
 
 
 
Gyermekorvosi szűrővizsgálatra a szülők az Orvosi rendelőbe vitték a gyermekeket.  Ezen kívül a Védőnő 
többször ellátogatott hozzánk. Tisztasági vizsgálatot végzett. 
 

Pedagógiai folyamatok - Korrekció 
 
Törekedni kell arra, hogy minden óvodapedagógus naprakészen vezesse a dokumentumokat. 
Módosításra kerültek az intézményi dokumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend). 
Belső ellenőrzés volt, s kimutatták, hogy bizonyos szabályzatokat pótolni kell. Ezek elkészítése 
folyamatosan megtörtént. 
Fejlesztési terület: Dokumentáció pontos, naprakész vezetése. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Tanfelügyelet ebben a nevelési évben nem volt az Intézményben. 
 

Személyiségfejlesztés 
 
Gyermekjóléti adatok 

Gyermekadatok 
Gyermeklétszám 2021.októberi statisztika alapján    ebből: 59 fő 
SNI-2 főnek számító 
SNI- 3 főnek számító 

2 fő 
1 fő 

HH 3 fő 
HHH 1 fő 
BTMN 1 fő 
Térítés nélkül étkező 58 fő 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 14 fő 
3 vagy több gyermeket nevel 14 fő 
Tartós beteg gyermek - 
Nevelésbe vett 1 fő 
Logopédiai foglalkozáson vett részt  12 fő 
Fejlesztő pedagógiai foglalkozáson vett részt 4 fő 
Tehetségígéretes gyermekek száma 11 fő 
Gyermeklétszám 2022.május 31 63 fő 
 
 
 
Hátrányok kompenzálását elősegítő tevékenységek: 
 
A helyi Önkormányzat évek óta óvodakezdési támogatást nyújt az állandó cserkeszőlői lakcímmel rendelkező
családoknak. Ez óriási segítség a nevelési év beindításakor mindenkinek. 
Más településről 9 fő kisgyermek jár Óvodánkba. Nekik a szüleik többségben községünkben dolgoznak. Ők 
általában az általános iskolai tanulmányaikat is Cserkeszőlőn kezdik meg.  
A külterületről 3 fő jár. Az ő bejárásukat az iskolásokat is szállító Kistérségi-és Volán buszok végzik. Fontos dolog 
a hátránykompenzáció területén, hogy a nagyon távol lakó gyermeke bejárását szervezetten megoldja az 
Önkormányzat. Ez nagyon nagy segítség ezeknek a családoknak. Köszönjük az Általános Iskola Igazgató 
Asszonyának is a segítőkészségért! 
 
 
Felzárkóztató foglalkozások: 
 
Ebben a nevelési évben 3 fő SNI gyermek volt az intézményünkben. 
A fejlesztésüket fél állásban az intézményben dolgozó gyógypedagógus végezte. Illetve az egyik SNI gyermeket 
megbízási szerződéssel látta el egy másik szakember. 
A problémák megoldására alkalmas módszerek: 
- segítő belső ötletek, 
- egyéni erősségek, 
- inkluzív (befogadó) pedagógia, 
- továbbképzés, önfejlesztés SNI táblázat  
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és 
alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. 
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Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről. 
Az intézmény gyermekvédelmi jelző rendszert működtet.  
Felzárkóztatást célzó egyéni fejlesztést végzünk az „Iskolába készülök” felzárkóztató műhelyben. A nevelési év 
folyamán a szakvéleménnyel rendelkező gyermekekkel pluszban is foglalkozunk. Ezen kívül egyéni fejlesztéseket 
is végeznek az óvodapedagógusok, segítve a külső szakemberek munkáját. 
Integrációs nevelési módszerekkel fejlesztünk. Kapcsolatot tartunk fenn valamennyi szakmai támogató hálózattal 
(pl. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Cserkeszőlő Község Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálata, Járási Család- és Gyermekjóléti Központ). 
 
Logopédiai fejlesztés: 
 
Intézményünk logopédusa fél állásban dolgozik nálunk. A fejlesztés nagyon hatékony, jól ismeri a gyermekeket. 
 
Tehetséggondozás: 
 
Két tehetséggondozó műhely indult intézményünkben: 

- Zenemanók- zenei (A tehetségműhely célja, a tehetségígéretes gyermekek felismerése, fejlesztése, a zenei 
képességek terén történő minél magasabb szintre juttatás. Zenei improvizációs készség, ritmusérzés és 
hallásfejlesztés, tiszta éneklési készség fejlesztése.) 

- Ügyes kezek-rajzos tehetségműhely (A tehetség ígéretes gyermekekkel többféle vizuális technikával is 
dolgozunk, rajzpályázatokra készülünk fel.) 

Ezen kívül a Bozsik- program által szervezett OVI-FOCI is van intézményünkben. 
 Részt vettünk a kistérségi rendezvényeken: 

- versmondó verseny 
- rajzverseny 

 
Az óvodapedagógusok a heti tervben megjelölve a mindennapokban is igyekeznek beilleszteni a munkájuk során a 
tehetséggondozást. 
 

Közösségfejlesztés  
 

Közösségépítő tevékenységek 
 

. Intézményi hagyományok, ünnepek, rendezvények 
 
Esemény Ideje Felelős 
Állatok Világnapja  október óvodapedagógusok 
Mikulás várás 
(óvodapedagógusok adtak 
elő egy mesét, bevonva a 
gyermekeket is) 

december Intézményvezető 
óvodapedagógusok 

Adventi vásár és játszóház 
(elmaradt) 
 

december Intézményvezető 
óvodapedagógusok 

Karácsony 
(online) 

december óvodapedagógusok 

Farsang (online) február utolsó hete óvodapedagógusok 
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 csoportonként 
Kistérségi sportnap 
(elmaradt) 
 

március  
Molnárné Kocsis Éva 
óvodapedagógus 

Kistérségi versmondó 
délután 
 

március Molnárné Kocsis Éva 
óvodapedagógus 

Kistérségi Föld napi program 
(elmaradt) 

április 
 

Molnárné Kocsis Éva 
óvodapedagógus 

Térségi tánc találkozó 
(elmaradt) 

április 
 

Molnárné Kocsis Éva 
óvodapedagógus 

Nyílt nap-virágültetés 
szülőkkel 
(„Egy gyermek-egy virág 
„Udvarszépítő nyílt nap a 
Föld napja jegyében 

április utolsó hete 
 

intézményvezető 
óvodapedagógusok 

Nyuszi buli buborék partyval 
 

április óvodapedagógusok 

 Gyermeknap 
 

május Intézményvezető 
óvodapedagógusok 

Vízhez szoktatás 
bonyolítása az 5-7 évesek 
körében a helyi Pedagógiai 
Programnak megfelelően 
 

október, április-május Molnárné Kocsis Éva 
óvodapedagógus 

Óvodai beiratkozás 
bonyolítása 
 

május első hete Intézményvezető 

Anyák napi megemlékezés 
 

május első hete óvodapedagógusok 

Csoport kirándulások 
 

május óvodapedagógusok 

Évzáró, ballagás 
 

május utolsó hete Intézményvezető 
óvodapedagógusok 

 
 
 
Fejlesztési terület: Közösségfejlesztés az alkalmazotti közösségben. 

 
 
 
 

3. Eredmények 
Tanfelügyelet ebben a nevelési évben nem volt az Intézményben. 
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Nyilvántartott eredményességi mutatók 
Beiskolázási adatok-Óvodában maradók 
Pályázat 
Panaszesetek 
 
Nyilvántartott eredményességi mutatók 
Gyermekeink színvonalas táncot adtak elő a Szüreti nap délutánján a körforgónál. 
Óvodánk több versmondó versenyen is részt vett, ahol sikeresen szerepeltek a gyermekek. 
A kunszentmártoni József Attila Könyvtár által szervezett versmondó versenyen egy 
kisgyermek második lett. 
Rajzversenyre is neveztek a Pillangó csoportosok, ahol külön díjban részesültek az őszi 
termés képükkel. 
Óvodásaink sikerrel szerepeltek az óvodai karácsonyi, anyák napi ünnepségen, a Nyugdíjas 
Klubban megrendezett Anyák-napi megemlékezésen, az évzárókon és ballagáson.  
 
Gyermeki mérések 
 A gyermekek egyéni megfigyelését egyéni fejlesztési naplóban végeztük. Rögzítésre került 
minden gyermekről a megfelelő adata, speciális fejlesztésben résztvevő szakemberek névsora, 
foglalkozásaiknak időkeretei, szakvélemények tartalma, felzárkóztatásban, illetve 
tehetséggondozásban való részvétele. 
Ezek után a nevelési év eleji mérések és megfigyelések elemzésére került sor, majd a félévi 
tájékozódó vizsgálat eredményének a gyermekek képesség-, készségszintjéről, vagyis az 
iskolaérettség vizsgálatára került sor. 
 Legvégül az egyéni fejlesztési terv prevenciós, korrekciós és/vagy tehetséggondozó feladatok 
megvalósításához szükséges fejlesztési eredmények év végi lezárása valósult meg. 
Ezek mellett a helyi csoportnaplóban évente egyszer (szeptember-október hónapokban) 
fejlődési adatok, szociometriai vizsgálat és elemzése, dominancia vizsgálat, téri-tájékozódás-
relációs szókincs-, testséma ismeret felmérése, DIFER adatlap az írásmozgás-koordináció 
fejlődéséról (2022.01.hónapban) készült a mérési eredmények rögzítése. A nevelési év elején 
tehetségműhelyekbe sorolás szempontrendszerei alapjául szolgáló térbeli-vizuális 
tehetségterület, zenei tehetségterület felmérése történt meg. 
 
Beiskolázási adatok-Óvodában maradók 
Tanköteles gyermekek száma: 21 fő 
Iskolába ment: 16 fő 
Óvodában maradt: 5 fő 
Az idei év a harmadik, hogy az augusztus 31-ig 6.életévüket betöltött gyermekek 
automatikusan iskolába kerültek, kivételt képeztek, ahol a szülő kérvénnyel élt az Oktatási 
Hivatal felé. 
Az 1.osztályba induló gyermekek érzelmi-értelmi képességeiket tekintve megfelelnek az 
iskolai életmódra való alkalmasságnak. Minden gyermek szülei részére egyéni fogadóórát 
tartottunk az általunk vizsgált képesség részek alakulásáról, erősítendő területekről. Az 
iskolába készülő gyermekeket a tanító nénik is meglátogatták, illetve a gyermekek is 
látogatást tehettek az Iskolába. A nevelési év félévében végzett képességvizsgálatunk kiterjedt 
a rajzkészség megfigyelésére (ceruzafogás, finommotorika), szociális képességekre 
(viszonyulás a felnőttekhez, társakhoz, tevékenységekhez), a gyermek játékának jellemzőire, 
munkatempó megfigyelésére, akarati megnyilvánulások megfigyelésére (kudarctűrés, 
monotónia tűrés, feladattudat, szabálytudat, érzelmi élet), érzékelés-észlelés megfigyelésére 
(vizuális észlelés, térészlelés, időérzékelés, auditív észlelés), az emlékezet vizsgálatára 
(vizuális emlékezet, auditív emlékezet), a képzelet, a figyelem megfigyelésére. 
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Gondolkodási műveletek terén megnézzük a gyűjtőfogalmak használatával kapcsolatos 
ismereteiket feladatokon keresztül (általánosítás, konkretizálás, összehasonlítás, 
megkülönböztetés). Ok-okozati összefüggéseket, problémamegoldó készséget vizsgálunk, 
általános tájékozottságot mérünk. Számfogalom ismeretet, tő-és sorszámnévvel kapcsolatos 
ismereteket vizsgálunk. Különös gondot fordítunk a lapon a balról jobbra haladás 
kialakítására. Megismertetjük őket egyes síkmértani formákkal, alkalmazzuk a mennyiségek 
számláltatása mellett a széles-keskeny, alacsony-magas, hosszú-rövid, fogalompárokat és 
óvodáskor végére ismerik az ellentétpárokat is (nappal-éjszaka, kicsi-nagy, szomorú-vidám). 
A gyermekek megtanulták az egészséges életmód szabályait, étkezések előtt-után és amikor 
szükséges kezet mosnak. Ruhájukat összehajtva teszik le. Önállóan terítenek, önállóan szedik 
a levest, a kancsóból önállóan öntik a folyadékot. Ha szemetet találnak a szemétgyűjtőbe 
helyezik. Megköszönik, amit kapnak. 
Tisztában vannak a környezet védelem kifejezés jelentésével, tudják azt is, hogy ők mivel 
járulhatnak hozzá. Meg tudják különböztetni a ház körül és a vadon élő állatokat, ismernek jó 
néhány madárfajtát, zöldséget, gyümölcsöt. Ismerik a környezetükben lévő épületeket és azok 
funkcióit. 
Tudják saját magukról és családjukról az alapvető információkat. 
Mozgásfejlettségük, a mozgáshoz való viszonyuk, a testi képességeik, erőnlétük megfigyelése 
különösen kiemelt terület. A mozgásanyagok közé olyan feladatokat iktattunk, hogy fejlődjön 
állóképességük, gyorsaságuk, testi erejük, téri tájékozódó képességük, egyensúlyérzékük, 
ritmusérzékük.    
A helyi pedagógiai programunk egyik sajátossága, a vízhez szoktatás 6-7 éveseknek. Az őszi 
és tavaszi hónapokban a helyi fürdőben végeztük ezt a tevékenységet. 
Másik, sajátosságunk a székesfehérvári kezdeményezésű Ovi-zsaru program. A 
nagycsoportosoknak bábokkal, játékos feladatlapokkal tartunk bűn-és baleset megelőző 
foglalkozásokat az életkori sajátosságok figyelembevételével. 
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Az iskolai életmódra való alkalmasság félévi vizsgálata alapján készített mutatók, nagycsoportos gyermekeknél 

2021 - 2022 
 

 
Nevelési 
év 

Csoport- 
létszám 

Iskola- 
érettségi 
vizsg. 
száma 

Iskolába 
lépő 
gyerm. 
létszám 

 
Finommotorika 

 
Értelmi képességek 

 
Emlékezet 

 
Gondolkodás 

 
Számosság 

    rajzkészség vizuális 
észlelés 

térészlelés vizuális auditív általános 
táj. 

ok-okozati 
összefügg. 

számosság Számfo- 
galom 

2021- 
2022 

25 20 1 78% 83% 88% 74% 80 % 60% 95% 90% 94% 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            rajzkészség 
                                                                                                                                                                            vizuális észlelés 

                                                                                                                                                                             térészlelés 

                                                                                                                                                                             vizuális eml. 

                                                                                                                                                                             auditív eml.                                                                      

  általános tájékozottság 

ok-okozati 

összefüggések 

számosság 
 számfogalom 
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Pályázat 
A Magyar Falu Program az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” 
pályázat keretein belül felújításra került Óvodánk kerítése, valamint a Magyar Falu 
Program az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” keretében beszerzésre 
került 10 darab kültéri játék az Óvodánk udvarára. 
Panaszesetek 
Regisztrált panaszeset nem volt ebben a nevelési évben Intézményünkben. 
 
Fejlesztési terület: Általános tájékozottság, vizuális emlékezet, finommotorika, 
rajzkészség fejlesztése. 
 
 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
Tanfelügyelet ebben a nevelési évben nem volt Intézményünkben. 

 
 
 
Szakmai munkaközösségek 
Információáramlás 
Intézményi szintű előadások, tudásmegosztás, konzultáció, továbbképzések 
Szakmai munkaközösségek: 
Egy szakmai-módszertani munkaközösséget működtettünk az Intézményben, mivel 
nevelőtestületünk létszáma ezt teszi lehetővé.  
 

 
Információáramlás 
Az intézményben rendszeres, szervezett az információáramlás és a kommunikáció. Az 
intézmény információátadása a következő: 
• szóbeli: lehet naponta, hetente vagy kéthetente, illetve szükség szerint 
• értekezletek formájában 
Az információkat, az utasításokat (mit, mikor, miért) mindig fentről lefelé közvetítjük, 
viszont az eredmények összegyűjtése, jelentése lentről felfelé történik. Gyakorlati 
megvalósítása még nem mindig megfelelő. Együttműködésünk hatékonyságának 
alapfeltétele a jó kapcsolat. 
Az általános óvodai kérdéseket, szakmai egyeztetéseket nevelőtestületi értekezleteken 
vitatjuk meg. 
A dajkák is tájékoztatást kapnak az óvodát és ezen belül az őket érintő kérdésekről a 
számukra szervezett és munkatársi értekezleteken. Az értekezletek összehívása célszerűségi 
alapon történik.  
Nevelés nélküli munkanapot nem vettünk igénybe, az értekezletet úgy szerveztük, hogy 
nyitva legyen az óvoda. 
A szakmai információ megszerzését az internethasználat segíti. Könnyíti a nevelőtestület 
kommunikációját az email-es kapcsolat.  
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Intézményi szintű előadások, tudásmegosztás, konzultáció, továbbképzések 
Tóth Krisztina: 

- A pedagógusok első önértkelési ciklusának tapasztalatai, felkészülés az új ötéves 
tervezésre (online) 

- Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek ellátásának gyakorlata 
- Érzelmi intelligencia fejlesztése gyermek-és felnőttkorban 
- Rejtett tartalékaink 
- Óvodai szakmai konferencia 
- Tehetségfejlesztés színterei, lehetőségei az óvodában 
- Boldogságórákkal a lelki egészségért 
- Gyakorlatban a pedagógusok ágazati szakmai pótlékával és munkaügyeivel 

kapcsolatos kérdések 
- Segítségnyújtás az intézményi dokumentumok elkészítéséhez, azok felülvizsgálata 
- Népi játék, néptánc módszertan (8 óra) 
- Munkahelyi elsősegély 

            Bencsik Gyöngyike: 
- Egészséges és aktív életmód 
- Óvodai szakmai konferencia 
- Tehetségfejlesztés színterei, lehetőségei az óvodában 
- Boldogságórákkal a lelki egészségért 
- Gyakorlatban a pedagógusok ágazati szakmai pótlékával és munkaügyeivel 

kapcsolatos kérdések 
- Népi játék, néptánc módszertan (8 óra) 

 
Molnárné Kocsis Éva: 

- Tehetségfejlesztés színterei, lehetőségei az óvodában 
- Boldogságórákkal a lelki egészségért 
- Diab-Mentor-szakmai továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyermekek 

támogatásáért (5 óra) gyakorlati képzés 

Lengyelné Győri Boglárka: 
- Tehetségfejlesztés színterei, lehetőségei az óvodában 
- Boldogságórákkal a lelki egészségért 

Szabados Hedvig: 
- Népi játék, néptánc módszertan (8 óra) 

Mészáros Anna:  
- Tehetségfejlesztés színterei, lehetőségei az óvodában 
- Boldogságórákkal a lelki egészségért 

 
 

Fejlesztési terület: A továbbképzéseken hallottakat jobban át kell adni egymásnak. 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 
Tanfelügyelet ebben a nevelési évben nem volt az Intézményben. 

  
Az intézmény legfontosabb partnerei 
 

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a 
külső partnerek kijelölése. Kulcsfontosságú partnereink: 
- Az óvoda és a család 
- Az óvoda és az iskola 
- Az óvoda és a fenntartó kapcsolata 
- Az óvoda és az egészségügyi intézmények kapcsolata 
- Az óvoda és a Pedagógiai Szakszolgálat 
- Az óvoda és a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények kapcsolata. 
Az óvoda egyéb kapcsolatai (konyha, bölcsőde, könyvtár és közművelődés, nyugdíjas klub) 

 
 
 
 

Az egyes partneri kapcsolatok tartalma 
Óvodánk elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván venni 
lakóhelyünk életében. 
Ennek érdekében: 
• Rendszeresen kapcsolatot tartunk a gyermekek szüleivel, a családokkal. 
• Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy óvodánk életéről, tevékenységéről, 
eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint Cserkeszőlő érdeklődő 
lakosai (Cserkeszőlői Hírek, facebook oldal,). 
• SZMK értekezlet: szeptember, november, február, március, augusztus 
• Szülői értekezlet: szeptember, március, június 
• Családlátogatásokat is végeztek az óvodapedagógusok, hogy a gyermekeket minél 
jobban megismerhessék 
Az Általános Iskola alsó tagozatával az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében 
komplex, többoldalú kapcsolatot építünk és ápolunk (nyílt napok, szülői értekezlet, 
tanévnyitó ünnepség). 
Logopédus fél állásban foglalkozott a gyermekekkel, itt az intézményben. Ő 
gyógypedagógus is, ezért ő látta el az SNI, BTMN gyermekeket. Egy autista gyermekünk 
volt, akit megbízási szerződéssel látott el a szakember. A Járási Családsegítő Központból 
egy családgondozó tett látogatásokat Óvodánkban. 
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos. 
A Védőnői Szolgálat a nevelési év folyamán végzett tisztasági vizsgálatot. 
 A gyermekek a Könyvtárba is látogatást tettek a nevelési év folyamán. 
Családsegítő Szolgálattal fontos feladatunk a jelzőrendszer működtetése, és ha valahol a 
gyermek veszélyeztetettségére utaló helyzeteket tapasztalunk, arról értesítjük a 
Gyermekjóléti Szolgálatot. Kapcsolatunk jól működik, rendszeresen szakmaközi 
megbeszéléseken vett részt az intézményvezető. 
Az Szülői Munkaközösséggel jó a kapcsolatunk. 
A Nyugdíjas klub két tagja saját készítésű karácsonyi és húsvéti díszeket adományozott 
Óvodánknak. Óvodásaink műsort adtak az anyák-napi rendezvényen. 
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6. A pedagógiai munka feltételei 
Tanfelügyelet ebben a nevelési évben nem volt az Intézményben. 
  

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 
 
infrastruktúra 
Eszköz- és felszerelés 
A 20/2012 EMMI rendelet eszköz-és felszerelés jegyzék szerint törekszünk, hogy Óvodánk 
megfeleljen a törvényi előírásoknak. 
Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra 
meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 
 Igyekszünk szépen, esztétikusan, tisztán tartani környezetünket és az egyes helyiségek optimális 
funkcióit kihasználni. Nevelőtestületi szobát alakítottunk ki. 
Az Óvoda folyosóira 4 éve beszerelt klímák karbantartása megtörtént, így ezekkel biztosítottuk az 
ideális hőmérsékletet az óvoda épületében. 
A nyári élet folyamán az udvari játékok használata mellett aszfalt krétázással, kézműves 
tevékenységekkel, többféle mozgásos játékkal színesítették a gyermekek mindennapjait az 
óvodapedagógusok. Az udvar folyamatos karbantartásával, locsolással igyekeztünk a szép 
környezetet biztosítani. A homokozó fölé és a fák közé felszerelt árnyékoló enyhítette a nagy 
meleget. 
A fejlesztés irányai: 
- Folyamatosan foglalkozunk udvarunkkal, hogy balesetmentes, biztonságos legyen. 
- Az udvari játékokat figyeljük, a balesetveszélyeseket lebontjuk, megjavítjuk. 
- Betervezésre került az ütéscsillapító gumilap az udvari játékok alá. 
- Fásításra, füvesítésre van szükség.  
A nyári takarítási szünet ideje alatt az Óvoda csoportszobáit, öltözőit, mosdóit, konyháját 
fertőtlenítették és takarították ki a dajkák. 
A csoportszobai játékok is fertőtlenítésre kerültek. 
Az udvari játékokat a karbantartók lefestették, megjavították. 
 

Személyi feltételek 
 

Pedagógusok összesen: 

6 fő 
Ebből 1 fő 

intézményvezető,1 fő 
gyermekével otthon 

van. 

óvodapedagógus 

Pedagógusok iskolai végzettsége 

Főiskolai végzettség 
6 fő 6 fő óvodapedagógus 

Ebből:   

Szakvizsgázott 
2 fő 2 fő óvodapedagógus 

Gyógypedagógus-logopédus 
1 fő 1 fő félállásban 

Padagógiai asszisztens összesen: 
2 fő 

1 fő tanító 
1 fő pedagógiai asszisztens 



PS ÁMK Cserkeszőlő Beszámolója 2022. oldal 31 
 

 

Személyi létszámgazdálkodásunkat a takarékosság jellemezte. Túlóra kifizetésére nem került sor. 
A nevelési évet négy óvodapedagógussal kezdtük meg.  
 Két csoportban délután pedagógiai asszisztens volt. Szabadság, illetve táppénz alatt az eseti 
helyettesítés terhére oldottuk meg a helyettesítést.  
A feladatmegosztás az egyenletes terhelés alapján történt. 
Figyelembe vesszük a Nemzeti Köznevelési törvény 62. § (8): „Az óvodapedagógusoknak a kötött 
munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell 
fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában nevelést előkészítő, azzal 
összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok 
szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.” 
A három dajka aktív segítői voltak az óvodapedagógusoknak. Az ő feladatuk az ennivaló átszállítása 
a Közétkeztetési Konyháról a Tálalókonyhára, a tálalás, valamint a takarítás is. Az 1 fő takarító a 
mosogatást látja el az Óvodánál.  
 
 
 

  
 

 

Dajkák összesen: 3 fő dajka 

Dajkák iskolai végzettsége: 

Dajkaképző+szakmunkásképző 3 fő 3 fő dajka 

Egyéb munkakör 

Egyéb munkakör összesen: 1 fő 

 
1 fő takarító 
részmunkaidőben 

 
 

  
Szervezeti feltételek 

 
Továbbképzések, hagyományok, feladatmegosztás, innováció 
 

- A pedagógusok első önértkelési ciklusának tapasztalatai, felkészülés az új ötéves 
tervezésre (online) 

- Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek ellátásának gyakorlata 
- Érzelmi intelligencia fejlesztése gyermek-és felnőttkorban 
- Rejtett tartalékaink 
- Óvodai szakmai konferencia 
- Tehetségfejlesztés színterei, lehetőségei az óvodában 
- Boldogságórákkal a lelki egészségért 
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- Gyakorlatban a pedagógusok ágazati szakmai pótlékával és munkaügyeivel kapcsolatos 
kérdések 

- Segítségnyújtás az intézményi dokumentumok elkészítéséhez, azok felülvizsgálata 
- Népi játék, néptánc módszertan (8 óra) 
- Munkahelyi elsősegély 
- Egészséges és aktív életmód 
- Diab-Mentor-szakmai továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyermekek 

támogatásáért (5 óra) gyakorlati képzés 
 

A hagyományok ápolására nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen helyi pedagógiai programunkban is 
szerepel a néphagyományok ápolása. (Szüreti tánc) 
Új programokat is igyekszünk megvalósítani a jövőben. 
 
Fejlesztési területek: Továbbképzéseken való aktív részvétel minden óvodapedagógus 
részéről. 
 
 

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott 
elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi 
céloknak való megfelelés 
Tanfelügyelet ebben a nevelési évben nem volt az Intézményben. 

  
Óvodánk küldetése, programja 
Intézményünk küldetésnyilatkozatához is ragaszkodva, egész nevelési évben a mindennapi 
munkánkban törekedtünk arra, hogy módszereink, megnyilvánulásaink közvetítsék óvodánk 
helyi pedagógiai programjának általános és speciális alapértékeit. Nevelési helyzetek 
megoldásában, valamint a tevékenységek megvalósításában a gyermekközpontú demokratikus 
szemlélet, a gyermekek testi-lelki szükségleteinek maximális figyelembevétele, az elfogadás, 
megsegítés, tisztelet, tolerancia, pozitív értékek közvetítése hatja át munkánkat a 
mindennapokban. 
A családdal nyitott, szoros együttműködésen alapuló, egymást segítő kapcsolatot próbálunk 
kialakítani. 
Az óvodai nevelés feladatai 
Az óvodai nevelés feladata szerteágazó, egymásra épülő, összefüggő, komplex módon 
érvényesülő tevékenységek halmaza, melyek átszövik az egész óvodai nevelés teljes rendszerét. 
A cserkeszőlői óvodai nevelés célja az óvodás gyermekek sokoldalú, harmonikus 
személyiségének fejlesztése, kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok 
figyelembevételével, az egészséges életmód megalapozásának hangsúlyozásával. 
Egészséges életmód alakítása: 
Kiemelt célunk annak elérése, hogy formálódjon a gyermekeinkben az egészséges életvitel 
iránti igény, valamint sajátítsák el a hozzá szükséges megfelelő képességeket. 

- Kulturált étkezés szokásaira nevelés 
Esztétikus terítés, önállóság fejlesztése, az új ízek elfogadása, egészséges táplálkozási 
szokások betartására törekszünk. 

- Egészséges korszerű táplálkozás 
A közétkeztetésben előírtakat magasan betartva folyamatosan biztosítva van a hét 
minden napján a gyermekek számára valamilyen zöldség és friss gyümölcs. Ezenkívül 
gyümölcsnapon az otthonról behozott vitaminforrások elfogyasztása folyamatosan 
hozzájárult az egészséges táplálkozás megalapozásához. 
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- Délutáni pihenés 
Nyugodt, csendes légkör biztosításával történt az egész év folyamán a délutáni pihenés. 
A folyamatos ébredést kihasználva, különböző csendes tevékenységformákat kínáltunk 
fel, a nem alvók számára, nem zavarva a pihenni vágyókat. 

- Test edzése 
Mindennapos mozgással és minél több szabadtéren eltöltött időszakkal valósult meg. 

- Testápolás 
Étkezések előtti és utáni kézmosás megvalósult, ennek szokásrendszere kialakult 
közösségünkben A vírus miatt erre még nagyobb hangsúlyt fektettünk. Az ebéd utáni 
fogmosás szokásainak kialakítása is eredményesen megtörtént. 

- Öltözködés 
A hőmérsékleti változásokat a gyermekek észlelik és többé-kevésbé helyesen 
levetkőzéssel, illetve felöltözéssel ellensúlyozzák is ezt. Nagy százalékban teljesen 
önállóan képesek öltözni a nagycsoport végére a gyermekek. 

- Higiéniai szokások, szabályok kialakítása az intimitás tiszteletben tartásával 
WC használatkora WC papírt minden gyermek képes önállóan használni. A WC 
leöblítésének szabályait szinte mindenki elsajátította. 

- Beszélgető kör 
Reggelente hétfőnként megbeszéljük kivel mi történt a hétvégén, kinek milyen élményei 
voltak. Nemcsak a beszélgetés, hanem az önkifejezés, az anyanyelv fontossága miatt is 
jelentősek ezek a kis eszmecserék. Kérdéskultúrát, beszédkészséget, emlékezetet, 
gondolkodást fejlesztünk. 

Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés 
Célunk, hogy gyermekink váljanak képessé tulajdonságaik kibontakoztatására, egyéni érdekeik 
érvényesítésére úgy, hogy a csoport értékrendje, normái ne sérüljenek. Próbálgattak 
nagycsoportosaink egyezkedni, egyezséget kötni, de nagyon nehezen alakult a tolerancia, 
egymás iránti türelem, megértés, társakhoz való pozitív emberi magatartás. Ezt a továbbiakban 
is nagyon fontosnak tartjuk fejleszteni. 
Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés megvalósítása 
Célunk, hogy az óvodai életünk változatos tevékenységein keresztül az anyanyelv fejlesztése, 
kommunikáció különböző formáinak alakítása, helyes mintaadással, szabálykövetéssel, az 
óvodai nevelőtevékenységünk egészében jelen legyen! 
A gyermekek képessé váltak érzelmeik, gondolataik megfogalmazására, kifejezésére. Sok-sok 
beszédhelyzetet teremtettünk, ahol a gyermekeknek lehetőségük volt megnyilvánulni 
csoporttársaik előtt. Ez többségében nem okozott problémát, szabadon, bátran megnyilvánultak 
a gyermekek, leginkább ennek meghallgatása jelentett gondot. 
Iskolába lépés szempontjából nagy jelentőségű, hogy minden gyermek tisztán beszéljen. Ezt 
szolgálta a logopédiai fejlesztés is. 
Az értelmi nevelés megvalósulása tevékenységeken keresztül történik, egyéni-, csoportos, - és 
mikrocsoportos foglalkoztatási formában. 
Az óvodai tevékenységek kerete 
A folyamatos napirend megvalósításával hozzájárultunk gyermekeink egészséges, harmonikus 
fejlődéséhez. A rendszeresen, visszatérően ismétlődő tevékenységformák érzelmi biztonságot 
teremtenek az óvodáskorúak számára.  
Az óvodai élet tevékenységformái 
Játék 
Az óvodás korú gyermek legfőbb tevékenysége a játék. A játék során sajátítják el a megfelelő 
intellektuális, mozgásos, szociális ismereteket, melyek birtokában képessé válnak egyéni 
ötleteik kibontakoztatására, a szabad képzettársításra. Nagyon szeretik az építő-konstruáló 
játékot, a logikai érzéket fejlesztő társas játékokat, de játszanak szerepjátékokat is. 
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Verselés-mesélés 
Célunk az anyanyelvi nevelésen keresztül a gyermekek fantáziavilágának gazdagítása mellett az 
irodalmi élmények befogadására való képességek fejlesztése. 
A verselés kötetlen formában, egyénileg vagy mikrocsoportosan zajlott. Több a magyar 
népköltészetből válogatott anyaggal szolgáltuk a szülőföldhöz való tartozás erősítését, ami 
segítette a gyermek anyanyelvi kultúrájának fejlődését. 
Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 
Célunk a zenei érdeklődés felkeltése, a zenei ízlés formálása. 
A hallás-, és ritmusfejlesztéssel, a dalok és dalosjátékok elsajátításával komplex 
képességfejlesztéssel az értelmi nevelés számos területét valósítottuk meg nagycsoportban. 
Mozgásra, önálló megnyilvánulásra, egyéni szereplésre alapozó hosszabb, összetettebb, 
bonyolultabb, játékszabállyal rendelkező dalosjátékok választásával élményszerűbb hatás érte a 
csoport tagjait. Ezért szívesebben játszották ezeket a nevelési év folyamán. Tehetségcsírákkal 
rendelkező gyermekeknek zenei tehetségműhelyt működtettünk. 
Rajzolás, festés, kézimunka 
Célunk a gyermekek egyéni fejlettségének megfelelő képi, plasztikai kifejezőképesség 
kialakítása. Fontos feladatunknak tekintettük a gyermeki kreativitás kibontakoztatását. Ennek 
elérése érdekében dicsérettel, buzdítással, ötletadással és megfelelő eszközökkel segítettük és 
juttattuk őket sikerélményhez. Nagycsoportos korban kiemelten fontos feladatunk az írás 
előkészítésének megalapozása. Különböző módszerekkel, technikákkal, eszközökkel történt a 
megvalósítás. A nagycsoportos gyermekeknél többször is terveztünk ismétlődő periodikus 
sordíszek megvalósítását, valamint díszítő motívumok kirakását különféle eszközök 
segítségével és ábrázolással is. Minden gyermek eredményesen elkészítette ezeket a munkákat, 
differenciált feladatmegoldásban. 
Mozgás 
Célunk az egészséges életmód kialakítása, rendszeres testmozgás szokásrendszerével, testi és 
lelki harmóniai kialakítása. Heti egy, kötelezően szervezett mozgás keretében fejlődött a 
gyermekek alapvető testi képessége, mozgáskészsége, társakra figyelése, pszichomotoros 
képessége, akarati tulajdonsága, kitartása és személyiségük egésze. 
Használjuk a Mozgáskotta elemeit is. Ezen kívül heti rendszerességgel Ovi-foci van a Bozsik-
program keretében. 
Külső világ tevékeny megismerése 
Célunk a szűkebb természeti-, társadalmi – és tárgyi környezet megismerése, tapasztalatok 
szerzése, annak formai, mennyiségi viszonyairól minél több érzékszervvel való 
megtapasztalása. Helyi sajátosság a gyógyfürdő, a gyógyvíz, ennek jelentőségét hangsúlyozzuk. 
Többször terveztünk sétákat, kirándulásokat. Megismerkedhettek a gyermekek az évszakonként 
változó növényvilággal, bokrokkal, fákkal, bogarakkal. Fontos feladatunk a természet védése, 
óvása. A nevelési év során nagy hangsúlyt fektettünk a környezetvédelemre, a szelektív 
hulladék gyűjtés jelentőségének kiemelésére. A Föld napja alkalmából virágokat ültettünk a 
szülőkkel közösen, a lenyírt füvet, gallyakat a komposztálóban helyezzük el. 
Óvodánk bejárata előtt kupakgyűjtő szív található ezzel is segítve a környezet védelmét, 
valamint így is neveljük gyermekeinket a segíteni akarás fontosságára. 
Környezet téri-, formai-, mennyiségi megismerése 
E tevékenység során lehetőség van a környező valóság formáival, mennyiségi viszonyaival 
kapcsolatos tapasztalatszerzésre. Ez a megismerő, tapasztaló, problémamegoldó tevékenység 
jelentős élményhez juttatta a gyermekeket. Hozzájárult az összefüggések felismeréséhez, 
problémamegoldó gondolkodásuk fejlődéséhez. 
Munka jellegű tevékenységek 
A munka jellegű tevékenységek végzése által a kisgyermekek olyan készségek, tulajdonságok 
birtokába jutnak, melyek pozitívan befolyásolják közösségi kapcsolataikat, 
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kifejezőképességeiket és a kötelességteljesítésüket. 
A gyermekek sokat segítenek a kerti munkákban, gereblyéznek, virágot ültetnek, locsolnak a 
felnőttekkel közösen. Szívesen végzik a csoportért végzett munkákat is, pl polcrendezés. 
 

 
 
A nevelési év során át kellett néznünk és a törvényi előírásoknak megfelelően módosítani kellett 
az intézményi dokumentumokat. Ennek megfelelően az intézményi dokumentumok módosítása 
megtörtént. 
Törekedtünk, hogy a Pedagógiai Programunk céljait elérjük. 
Nevelőmunkák elsődleges célja volt, hogy elősegítsük a gyermekek harmonikus 
személyiségfejlődését, a bennük rejlő tehetség kibontakoztatását. Igyekeztünk kihasználni a 
helyi sajátosságokat, lehetőségeket.  
A Helyi Programunkban megfogalmazott specifikus tevékenység a vízhez szoktatás. Az őszi és 
a tavaszi időszakban a gyermekeket a helyi fürdőben heti rendszerességgel szoktattuk a vízhez. 
 
 
 
 
Fejlesztési területek: A személyi feltételek változása ellenére, minél nyugodtabb légkör 
kialakítására törekszünk.  
A jövőben a környezettudatos nevelésre és a hagyományok ápolására még nagyobb hangsúlyt 
kívánunk fektetni. 
Erősítjük a környezettudatos nevelést az által, hogy a csoportszobában szelektív 
hulladékgyűjtőket helyezünk el. A szülői értekezleteken is beszélünk a környezettudatosság 
fontosságáról. Törekszünk a takarékos vízhasználatra. Amikor csak lehet használjuk a 
komposztálót. Kirándulást szervezünk a közelünkben lévő Arborétumba. A rajzolás-, festés-, 
kézimunka tevékenységek során minél több hulladék újra felhasználást tervezünk. 
Még nagyobb hangsúlyt fektetünk a hagyományok megismerésére, a magyarságtudat, 
hazaszeretet alakítására.  
 
  
 
 
 
 
 
 
            Tóth Krisztina 
             
           intézményvezető 
Cserkeszőlő, 2022. augusztus 31. 
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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) 

- Mosdó, mellékhelyiség, személyzeti mosdó 
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- 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   

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. 
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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 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. 
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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) 
 

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.  
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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 
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 
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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. 

 
 
 

 
 

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 
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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 

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 0 
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minősítésre készülő települési könyvtárak száma 

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 

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 
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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 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 
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"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 

"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 

helyben Olvasáskultúra-
fejlesztő programok 
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klubja, rajz szakkör, felzárkóztatás, 
korrepetálás stb.) 

"Üzenet a Mátrixból" Számítógépes 
program gyerekeknek és felnőtteknek. 

helyben Digitális 
kompetenciafejlesztő 

programok 

Beszédfejlesztés kiscsoportos 
foglalkozások 

helyben Személyiségfejleszt
ő, képességfejlesztő 

Tanulási képességfejlesztés 
kiscsoportos foglalkozások 

helyben Személyiségfejleszt
ő, képességfejlesztő 

Prevenciós foglalkozások helyben Személyiségfejleszt
ő, 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 
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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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Beszámoló a PS ÁMK Cserkeszőlő Közétkeztetési konyha munkájáról 
 a 2021-2022-es tanévben 

 
A közétkeztetés azért lényeges, mert az egészséges táplálkozás alapjait, annak rendszerességét 
és kulturáltságát gyermekkorban kell megalapozni. Kiemelkedően fontos, hogy a bölcsődés, 
óvodás, általános iskolás korosztály az életkorának megfelelő mennyiségű és választékos 
étrendben részesüljön.  
 
 
Alaptevékenység:                         -     iskolai étkeztetés 

 óvodai étkeztetés 
 bölcsődei étkeztetés 
 szociális étkeztetés 
 szünidei étkeztetés 
 dolgozói étkeztetés 
 diétás étkeztetés 

 
Jelenleg elértük a kapacitásunk maximumát, de hamarosan pályázat útján kibővíthetjük 
főzőkonyhánkat, ezzel megemelve a kapacitásunkat. Az étlapkészítés, az anyagbeszerzés, a 
raktározás, a főzés, a tálalás és a mosogatás a mi feladatunkat képezi. 
 
Ellátjuk a diétát igénylő gyermekek étkeztetését is. Ez nagy odafigyelés igényel a 
kolléganőktől a napi feladatok ellátása mellett, mivel a speciális étkezést igénybe vevők kis 
létszámuk ellenére különböző diétás ételeket igényelnek. (Tejfehérje, tojásérzékenység, 
tartósítószermentes, szójamentes és ezek kombinációi) 
 
Étlapjainkat szabályozza a 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet, mely a közétkeztetésre 
vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokra ad utasítást. Az étrendet korcsoportonkénti 
élettani szükségletének megfelelő energia tartalmú, összetételű jellegű ételekből, italokból 
kell állnia, amely egészséges, finom, az életkorral megfelelően tápláló.  
 
Az élelmezés minősége és színvonala hat a személyi feltételek adottságaira, hiszen megfelelő 
létszám, a szakképesítés, a kiváló munkaköri alkalmasság és a munkatársak igényessége 
befolyással bír a minőségi munkára.  
 
A konyha dolgozói létszáma és munkakör szerinti megoszlása:  
 
1 fő konyha – és élelmezésvezető 
2 fő szakács (mindkettő diétás szakács is) 
3 fő konyhalány 
2 fő ételosztó  
1 fő adminisztrátor 
 
Összesen: 9 fő 
 
A konyhánk és az önkormányzat érdeke, hogy intézményünk bizalmat és jó hírnevet 
szerezzen és azt meg is tartsa, ehhez pedig elengedhetetlen a jó higiénés gyakorlat 
alkalmazása, a jól szervezett, korszerű élelmezés, magas színvonalú munkavégzés, az 
élelmiszerek kémiai, biológiai biztonsága.  



PS ÁMK Cserkeszőlő Beszámolója 2022. oldal 52 
 

Mindezek betartásához nélkülözhetetlen a dolgozók ismeretanyagának szinten tartása, illetve 
bővítéses.  
 
Ennek felügyeletét a konyhavezető látja el, évente legalább 2 alkalommal megtartott 
széleskörű higiénés és táplálkozás egészségügyi oktatás megtartásával és teszt formájú 
számonkérésével.  
A mikrobiológiai biztonság koordinálásához nagy segítséget nyújt a HACCP alkalmazása.  
A főző- és tálalókonyhai munka zavartalan ellátásához szükséges feltételek biztosítottak, a 
munkakörülmények megfelelőek.  
 
Az étkeztetés befejezését követően ételhulladék keletkezik, amit 2021 szeptemberétől külön 
helyiségben gyűjtünk. Ennek a korszerűsítése hamarosan meg fog történni. Az ételhulladék 
mennyisége változó, okát is több tényező határozza meg. Szerződésünk van a Biofilterrel, 
akik szükség esetén hetente 1-2 alkalommal elszállítják a hulladékot. 
 
A készletbeszerzések nagy része az élelmiszer beszerzéseket tartalmazza. 
 
A beszerzéseknél az étkeztetések nyersanyag normáit a képviselő-testület határozta meg. A 
jelenlegi térítési díjak 2019 óta vannak érvényben. Sajnos a következő tanévtől a nagy 
mértékű infláció miatt az emelés indokolt.  
A gyermekek nagy része az étel minőségével, mennyiségével, az étkeztetés módjával meg 
vannak elégedve. Repetára is van lehetőség.  
 
Az étkeztetés minőségének értékelése az étkezők visszajelzésének tükrében történik. Erre 
legjobban a szociális alapszolgáltatás ellátottjainak elégedettsége a mérvadó.  
Nagyon fontos számunkra a kapcsolattartás az intézményekkel, hogy a felmerülő kéréseket, 
kérdéseket meg tudjuk beszélni, meg tudjuk oldani.  Az intézményvezetők megfelelő 
tájékozottsága az étkeztetés terén és jó problémamegoldó képessége lehetővé teszi a 
zökkenőmentes együttműködést.  
 
A közétkeztetési konyhán végzett munka felelősségteljes, nagy odafigyelést, kitartást, 
teherbírást igényel, továbbá a jogszabályi változások tekintetében naprakész tájékozottságot 
is. 
 
Bízok abban, hogy a tájékoztatásommal kellő rálátást biztosítottam a látványosnak nem 
mondható, de felelősségteljes munkákra. A jövőben is jó kapcsolatot kívánok fenntartani az 
Önkormányzattal, intézményekkel, szeretnénk mindenki megelégedésére végezni munkánkat 
 
Kérem Önöket beszámolóm elfogadására.  
 
 
Cserkeszőlő, 2022. 08. 08.                                                       Tisztelettel:  
 
                                                                                                                              Szabó Andrea 

                                                                                                            
konyha-, és 
élelmezés 
vezető 
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A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  
 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

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

- 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
 22/2022.(VII.29.) Korm. rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről.  
 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási 

tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 
 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.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről 

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 
működéséről 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-
szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára.  Országos tanfelügyelet. Kézikönyv 
óvodák számára.   
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus 
II. fokozatba lépéshez. KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által 
kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói 
dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés  

- Cserkeszőlői Önkormányzat releváns helyi rendeletei 
- a PS ÁMK Cserkeszőlő működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó 

dokumentumok, nevelőtestületi határozatok 
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A PS ÁMK Cserkeszőlő intézmény személyi feltételeinek alakulása, a 4 különböző 

intézmény egység közös pontjai: 

A PS ÁMK Cserkeszőlő intézmény a 2022/2023-as nevelési évvel megalakulása óta 
a tizedik évet kezdi meg ebben a formában. 

Intézmény egységenkénti megoszlásban: 

Napköziotthonos Óvoda: 

1 fő ÁMK intézményvezető 
6 fő óvodapedagógus (1 fő gyes-es időszakát tölti)  
3 fő dajka 
1 fő pedagógiai 
asszisztens 
 1 fő takarító 
részmunkaidőben 

Bölcsőde 

1 fő bölcsődevezető (egyben ÁMK intézményvezető helyettes) 

 5 fő kisgyermekgondozó 
3 fő bölcsődei dajka 
1 fő konyhás 

Konyha és Közétkeztetés 

1 fő konyha- és 
élelmezésvezető  
2 fő szakácsnő 
3 fő konyhalány 
1 fő ebédosztó 

Könyvtár- és Közművelődés 

1 fő könyvtáros 

Összesen: 30 fő 

 

Emellett 2 fő megbízási jogviszonyban lesz alkalmazva az intézménynél: 1 fő 
dietetikus és 1 fő sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó gyógypedagógus. 

 
Az ÁMK intézmény egységei az elmúlt évekhez hasonlóan törekszenek a jó 
együttműködésre, összedolgozásra, bár teljesen különböző feladatokat látnak el.  
 

Az intézmény egységek vezetői folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással, az 
intézmény programjaival, munkálataival, személyi-és tárgyi feladatainak bonyolítása 
kapcsán. 
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Az alábbiakban az ÁMK-t alkotó intézmények éves munkaterveit mellékeltem. 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! 

 Kérem szépen a munkaterv elfogadását! 

 
Tisztelettel: 

 
Tóth Krisztina 

PS ÁMK 
Cserkeszőlő 

Intézményvezető 
 
 
 

Cserkeszőlő, 2022.08.31. 
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PS. ÁMK CSERKESZŐLŐ „SZŐLŐSZEM” 

 

 

 

                       BÖLCSŐDE MUNKATERVE 

 

 

 

                       2022/2023 gondozási- nevelési év 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Készítette: Boriné Kelemen Margit 

                         bölcsődevezető helyettes 
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Éves munkaterv témái 

 

 

 

I. 2021/2022 gondozási-nevelési év rövid értékelése 
II. Nyári élet a bölcsődében, karbantartási munkálatok 
III. 2022/2023 gondozási- nevelési év munkaterve 
IV. Vezetői ellenőrzési terv 

 

 

 

I. A 2021/ 2022 évi gondozási-nevelési év rövid értékelése 
 

 

 A 2021/2022 gondozási-nevelési évet 7 intézményben maradt gyermekkel kezdtük és 14 gyermek 
szokott be szeptembertől fokozatosan. 

 

A gyermekek nevelését és gondozását 5 kisgyermeknevelő és 3 dajka látja el. 

 

Három csoport működik az intézménybe, de a technikai feltételek úgy kívánták, hogy két csoportba 
alakultunk: 

 

I.csoport Bambi:  

- kisgyermeknevelők: Hegedűsné Savella Erika, Szabó Bernadett, Kósáné Hajdú Mónika (a Mókuska 
csoportból jött ide), 

- dajkák: Molnárné Kanyog Mónika, Kissné Szél Ágnes (Mókuska csoportból jött át). 

 

II.csoport Süni: 

 

-kisgyermeknevelők: Szitkóné Bella Ilona, Molnár Adrienn. 

-dajka: Mengyán Nóra. 

 

Intézményünk 28 férőhelyes, az elmúlt gondozási évben 21 beíratott gyermek volt. 
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Bölcsődevezető helyettes feladataimat 2021. december 3-tól látom el, mióta Gulyásné Czeczon 
Veronika nyugdíj előtti szabadságát és felmentési idejét tölti, 2022. augusztus 31-ig. 

Még a Bölcsődevezető Asszony felvette a kapcsolatot a Megyei Módszertani Bölcsődével a pandémia 
alatt zajló családlátogatásról konzultálva, mivel ez szorosan hozzátartozik a szakmai teendőkhöz, ha 
egy kisgyermeket beiratnak a bölcsődébe. 

A Módszertan azt ajánlotta, ne menjünk ki a családokhoz, e helyett beszoktatáskor készítsünk interjút 
a szülővel, dokumentáljuk le a fejlődési naplóban, hogy a bölcsődében készült. 

Az interjú megadott szempontsorok szerint történik, a Módszertan ajánlása alapján. 

 

Bölcsődei dajka képzés tolódott a pandémia miatt, így novemberben Mengyán Nóra elvégezte a 
képzést Szolnokon. 

 

 

A járványhelyzet miatt, a szülők novembertől 2022. március elejéig nem jöhettek be a bölcsődébe. Az 
ajtóban történt a gyermek beadása és kiadása, ami megviselte úgy a gyermeket, mint a szülőt. A 
bölcsőde minden dolgozója arra törekedett, hogy ez az állapot minél inkább zökkenőmentes legyen. A 
tavasz meghozta az enyhülést, így a tervezett Nyílt Napot meg tudtuk tartani egyben a Gyereknappal 
június első hetében, mindenki nagy örömére. 

A Ballagást is megtartottuk június első péntekjén, 10 gyermek megy át az óvodába. A 
kisgyermeknevelők kitartó munkájának köszönhetően egy kis ballagási műsort előadtak, mosolyt 
csalva a szülők és vendégek arcára. 

 

A kisgyermeknevelőknek 4 évente kreditpont szerzési kötelezettségük van és a negyedik év vészesen 
közeledett június 30-val. 60 kredit pontot továbbképzésen való részvétellel, online, illetve személyes 
jelenléttel lehetett megszerezni, a megadott szempontok szerint: kötelező képzés, szabadon választott 
és munkakörhöz kötött képzés (I.sz. Melléklet részletezi). 

A kisgyermeknevelőket regisztráltam az NSZI képző oldalon így a határidőig sikerült valamennyi 
képzést elvégezni teljesen térítés mentesen, ami több mint fél millió forint lett volna. 

 

Nyári élet a bölcsődében, karbantartási munkálatok 
 

Nyáron a legtöbb időt a szabadban töltik a gyerekek. Az idei nyár rendkívüli forróssága miatt nagy 
odafigyelést igényelt, mikor és az udvar mely területére visszük ki őket.  

A reggeli órákban a homokozót részesítettük előnyben mert még árnyékban van. A gyerekek nagyon 
szeretnek játszani benne, ezen kívül a motorozást, biciklizést részesítik előnyben. A csúszdákat 
örömmel használják, bújócskáznak, krétával rajzolnak a járdára. 

Minden nap, az udvarról való bejövetel után a gyermekeket lefürdettük, hogy enyhítsük a nagy 
meleget és jobban tudjanak aludni. A kinti, tartós júniusi - júliusi 40 fok átmelegítette az épületet, a 
hűtés ellenére 29 fok volt a csoport szobákban. 
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2022.augusztus 15 és augusztus 26.közötti időszakban a bölcsőde zárva tart. 

A kivitelező által esedékes garanciális javítások esedékesek erre az időszakra és a dajkák által végzett 
nagytakarítás. 

 

 

II. A 2022/2023 gondozási – nevelési év munkaterve 
 

 

Az új gondozási-nevelési év kezdéshez, a 15/1998.(IV.30.) NM. rendeletnek megfelelően, a feltételek 
biztosítottak. 

 

Az óvodába szeptember 1-én 10 gyermeket adunk át, koruknál fogva 11 gyermek marad az 
intézményünkben. Idáig leadott jelentkezési lapok alapján,10 cserkeszőlői lakos (illetve Cserkeszőlőn 
rendelkező munkahellyel) kéri gyermeke bölcsődei felvételét. 

                                                                 

Bölcsődei gondozásunk – nevelésünk célja a családban nevelkedő kisgyermek számára a családi 
nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai-, érzelmi biztonságának és jólétének 
megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a kisgyermek kompetenciás készségének 
figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával 
elősegíteni a harmonikus fejlődést. 

A hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő családok gyermekei esetében a hátrányoknak és 
következményeiknek enyhítésére törekvés. 

 

A bölcsődei gondozás- nevelés feladata: 

 

1. Az egészséges testi fejlődés elősegítése. 
2. Az érzelmi fejlődés és szocializáció segítése. 
3. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése. 

 

A bölcsődei gondozás-nevelés főbb helyzetei: 

- gondozás 
- játék 
- mondóka, ének 
- vers, mese 
- alkotó tevékenység 
- mozgás 
- tanulás. 

 



9  PS ÁMK CSERKESZŐLŐ INTÉZMÉNYEGYSÉGEINEK MUNKATERVE  2022/2023 

 

9 
 

A bölcsőde kiemelt szakmai célja: 

 

A bölcsődei gondozás-nevelés alapprogramjára épülve a következő kiemelt célok megvalósítását 
tartjuk fontosnak: 

- évszakokhoz igazított hangulatban való alkotó tevékenységek 
- helyes, korszerű táplálkozás 
- ünnepeinkre való készülődés 
- alkotó tevékenységek 
- mondóka, ének 
- mozgás 
- termésekkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel való ismerkedés 
- Anyák Napja 
- Nyílt Nap, Ballagás 
- Ringató 
- madarak, fák napja 
- állatok világnapja. 

 

 

   A gondozási-nevelési feladatokkal kapcsolatos tevékenységek 

 

A bölcsődei felvétel előkészítése. A gyermekek felvételekor kitöltendő nyomtatványok vezetése, a 
gyermekek beosztása a kisgyermeknevelőkhöz a tagintézmény vezető feladata. 

A gyermekek fejlődésével kapcsolatos dokumentációk vezetése (Fejlődési napló, Csoport napló, 
Fejlődési táblázat, Gyermek egészségügyi törzslap, Üzenőfüzet vezetése) a kisgyermeknevelők 
feladata. 

A családlátogatásokat a kisgyermeknevelők a gyermek bölcsődei felvétele előtt végzik, ebben a 
gondozási évben meg tud valósulni, ha egyéb rendelkezések nem jönnek közbe. Amennyiben ez nem 
tud megvalósulni, a kisgyermeknevelők interjút készítenek a szülővel a bölcsődében beszoktatási idő 
alatt. 

A gyermekek beszoktatását a beszoktatási rend alapján végzik a kisgyermeknevelők. Feladatuk az 
anyával való beszoktatás menetének a betartása. Beszoktatás alatt figyelembe vesszük a gyermek 
otthoni szokásait, erre épülve zajlik a beszoktatás. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a fokozatos, helyes szokás kialakításra, a helytelen szokások leépítésére (pl. 
csúnya beszéd stb.). 

Az udvari élet szervezettségét biztosítjuk, fontos a maximális odafigyelés, az aktív kisgyermeknevelői 
jelenlét. A gyermekek játéktevékenységének megfigyelése, a gyermekek igénye szerint bekapcsolódás 
a játékba. 

Felelős minden kisgyermeknevelő és tagintézmény vezető. 

Éves beszámoló készítése minden évben a megadott időpontra. 

Felelős érte a tagintézményvezető és helyettese. 
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Családdal való együttműködés 

 

A gyermekek eredményesebb gondozása-nevelése érdekében az alábbi lehetőségeket használjuk fel: 

- családlátogatások, vészhelyzet esetén interjú a szülővel, 
- gyakori párbeszéd a szülővel, 
- átvételnél-kiadásnál személyes beszélgetés a gyermekről 
- üzenő füzet, vészhelyzet esetén fotó privát csoportban, 
- nyílt napok, vészhelyzet esetén fotóval dokumentált bölcsődei pillanatok, amit a közös szülői 

zárt csoportban mutatunk meg. 
 

Ősz 

Szeptembertől gyermekek felvétele, folyamatos beszoktatás. 

Őszi termések gyűjtése, alkotó tevékenységek, dekoráció őszi témában. 

Márton nap: papír lúd színezés, ragasztás, ismerkedés a lúdtollal, libásénekek, mondókák. 

Testmozgás a szabadban, illetve a csoportszobában. 

Őszi témában versek, mondókák, dalok, mesék. 

 

Tél 

December 6-a: Mikulás érkezik, minden gyermeknek csomag átadás. 

Mikulás énekek, mondókák. 

Advent időszaka, karácsony várás, hangólódás. Technikai munkák készítése, kisgyermeknevelők által 
készített karácsonyi ajándékok átadása. 

Évszaknak megfelelő dekorációk készítése kisgyermeknevelők által. 

Levegőzés szabadban, időjárástól függően, testmozgás csoportban. 

 

Tavasz 

Farsang: kisgyermeknevelőkkel készített álarc festése, zenés, táncos mulatság a szülők által behozott 
jelmezben. Tavaszi dekorációk készítése kisgyermeknevelők által. 

Tavasz ihlette alkotómunkák. Testmozgás szabadban, csoportban. 

Húsvét: kisgyermeknevelők által készített ajándék átadása, ünnep várás húsvéti mondókákkal, 
énekkel, technikai munkák. 

Anyák napja: a kisgyermeknevelők általkészített ajándék átadása a gyermek által az Édesanya 
részére. 
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Nyílt nap-Gyermek nappal egyben: 

Az ugráló várat elkérjük a Fürdőből, mint tavaly és a leendő bölcsődéseket is meghívjuk ismerkedni a 
bölcsődei élettel. 

Vendégünk lesz Makra András ének-zene tanár, néptánc oktató, kerekítő-ringató foglalkozása. 

Madarak fák napja. 

Dalok, versek, mondókák, mese. 

 

Nyár 

 

Ballagás: június hónapban a ballagó gyermekek elköszönnek intézményünktől dalos-zenés műsorral, 
családi nap keretében. 

Gyümölcs és zöldségfélék megismerése. Alkotómunkák készítése. 

Időjárásnak megfelelően a naptúlnyomórészében a játszóudvarban tartózkodás. 

Nagy melegben korán megyünk ki és korábban jövünk be az udvarról. 

A gyermekek komfort érzetét fürdéssel javítjuk, így jobban tudnak aludni ebéd után. 

Játék a csoportszobában, mese, mondókák, dalok, versek. 

 

Felelős minden kisgyermeknevelő és tagintézmény vezető. 

 

A bölcsődében dolgozó szakemberek folyamatos szakmai felkészültsége: 

 

A kisgyermeknevelőknek a képesítési előírásoknak megfelelően, továbbképzésre kötelezettek. 

Továbbképzési ciklus 4 év, ez alatt az idő alatt60 pontot kell összegyűjteni meghatározott szempontok 
szerint: kötelező-, szabadon választott és munkakörhöz kötött továbbképzések. 

Az előző nevelési évben valamennyit sikerült megcsinálni, viszont a pandémia miatt a képzések 
kitolódtak, így ősszel lehet jelentkezni a munkakörhöz kötött képzésekre. Ennek a kötelezettségnek 
eleget fogunk tenni. 

Felelős minden kisgyermeknevelő és a tagintézmény vezető, valamint helyettese. 

Élelmezés: 

Nagy hangsúlyt fektetünk a korszerű táplálkozásra. Folyamatosan tájékozódunk az új törvényekről és 
alkalmazzuk a mindennapokban. A konyha a HACCP rendszer szerint működik, betartva az ide 
vonatkozó jogszabályokat, előírásokat. 

A gyermekek koruknak megfelelő étrendben részesülnek, ennek összeállításában konzultálunk az 
élelmezésvezetővel. 

Felelős az élelmezésvezető, tagintézmény vezető és helyettese. 
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Kapcsolattartás más intézményekkel: 

Bölcsődénk munkáját nagyban segíti a más intézményekkel való kapcsolattartás. 

 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályával 
folyamatos kapcsolatban vagyunk. 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bölcsődei Igazgatósággal folyamatos kapcsolatban vagyunk. 
- Kunszentmártoni városi bölcsőde alkalmanként. 
- Gyermekvédelmi és Családsegítő Szolgálattal folyamatos kapcsolatban vagyunk. 
- Helyi Önkormányzattal folyamatos napi kapcsolatban vagyunk. 
- Gyermekorvossal és védőnővel folyamatos kapcsolatban vagyunk. 
- Szülőkkel napi szinten folyamatos a kapcsolat. 

 

Felelős: tagintézmény vezető, valamint helyettese. 

 

 

 

Gondozási-nevelési munkánk célja, hogy a gyermekek derűs, nyugodt körülmények között 
tudjanak fejlődni. 

 

 

 Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az éves munkatervemet vitassák meg és 
véleményezzék! 

 

 

 

 

Cserkeszőlő, 2022. 08.05.                                                         Boriné Kelemen Margit 

                                                                                                  bölcsődevezető helyettes 
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I.számú Melléklet 

 

 

 

 

 

                      Kisgyermeknevelő továbbképzési kötelezettsége 

 

                                   4 év alatt 60 kredit pont 

 

                               2018.01.01- 2022.12.31. között 

 

 

 Kötelező Szabadon 
választott 

Munkakörhöz 
kötött 

Boriné Kelemen 
Margit 

12 pont 32 pont 0 pont 

Hegedűsné 
Savella Erika 

12 pont 32 pont 0 pont 

Kósáné Hajdú 
Mónika 

12 pont 32 pont 0 pont 

Molnár Adrienn 
 

12 pont 32 pont 0 pont 

Szitkóné Bella 
Ilona 

12 pont 32 pont 0 pont 

Szabó Bernadett 
 

12 pont 32 pont 0 pont 
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PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda adatai 

Cím: 5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál u1.  

Az intézmény fenntartója: Községi Önkormányzat Cserkeszőlő 

Óvodai csoportok száma: 3 

Férőhely száma. 75 fő 

Engedélyezett óvodapedagógus létszám: 7 fő 

Engedélyezett nevelő-oktató munkát segítők száma:  3 fő dajka 

1 fő pedagógiai asszisztens 

Az intézmény típusa: Óvoda 

Az intézmény adószáma: 15803940-2-16 

Az intézmény alapfeladata a székhelyén és a telephelyén: 

- óvodai nevelés 
- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése 

2022/2023 nevelési év rendje: 

A nevelési év időtartama: 2022.szeptember 1. – 2023. augusztus 31. 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra 5 nevelés nélküli munkanapot 

használhatunk fel. Az óvodát igénylő szülők gyermekeinek ekkor is biztosítunk felügyeletet. 

Iskolai szünetek: őszi: 2022.október 31.-2022. november 04. 

                              téli: 2022.december 22. – 2023. január 02.         

         tavaszi: 2023.április 06. – 2023.április 11. 

        nyári: 2023.június 16. – 2023.augusztus 31. 

Az iskolai szünetek idején amennyiben a csoportlétszám csökkenése indokolja, összevont 

csoport működik. 

Nyári óvodai karbantartás, nagytakarítás ideje:  

Az óvodai nyári bezárás minden évben a fenntartó helyi önkormányzat meghatározása szerint 

történik, kihirdetése az adott év február 15-éig valósul meg. 

 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) 

bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazzuk. 
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A működés rendje 

 

Nevelési év rendje 2022/23 nevelési évre 

Nevelési év Szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A 
gyermekekkel érkezésüktől távozásukig 
óvodapedagógus foglalkozik. 

Nyári életrend Június 1-től augusztus 31-ig tart 
Új gyermekek beíratása  Az Önkormányzat által meghatározott 

időben, általában április vége, május eleje, 
illetve folyamatosan, jelentkezés alapján 

Új gyermekek befogadásának ideje  Szeptember 1-től folyamatosan 

Az új gyermekek felvételéről 30 napon belül írásban értesítjük a szülőket. Elutasítás, átirányítás 
esetén a szülőnek a Köznevelési törvény értelmében fellebbezési joga van, az értesítéstől 
számított 15 napon belül. 

Tervezett szünetek  

Megnevezés Időpont Megjegyzés 

Téli zárva 
tartás – 
amennyiben a 
szülők nem 
igénylik az 
óvodát 

(a fenntartó 
engedélye 
alapján) 

 

2022. december. 22 - 
2023. január 02. 

Nyitás: 2023.január 03. 

 

Előzetesen felmérjük, hogy igénylik-e a szülők 
az óvodai ellátást. 

Nyári 
nagytakarítási, 
karbantartási 
szünet 

(a fenntartó 
engedélye 
alapján) 

 

     

2023.augusztus 07- 

2023.augusztus 26. 

Nyitás. 2023. augusztus 
28. 

 

Előzetesen felmérjük, hogy igénylik-e a szülők 
az óvodai ellátást. 

A szünet ideje alatt történik az óvodában a 
nagytakarítás, karbantartás, felújítás. 
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A szülők tájékoztatása a szünetek időpontjáról minden esetben írásban történik, a törvényi 
előírásoknak megfelelően.  

 

Nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 

A nevelés nélküli munkanapokat nevelőtestületi és munkatársi értekezletek, továbbképzések, 
tanulmányi kirándulás céljából szervezzük. A nevelés nélküli munkanapok konkrét idejéről a 
szülőket a jogszabályban előírt módon tájékoztatjuk (7 nappal korábban írásban értesítjük). Az 
óvodát igénylő szülők gyermeki részére felügyeletet biztosítunk. 

Nevelőtestületi értekezletek: 

Sz. Időpont Téma Felelős 

1. 

 

2022.szeptember 16.  Őszi nevelési értekezlet 
Önértékelés 
  

Intézményvezető 

Önértékelési 
csoportvezető 

2. 2022. november 02. Aktualitások,  
Önértékelés 

Intézményvezető 

Önértékelési 
csoportvezető, 

tagok 

3. 

 

2023. január 02. Félévi nevelési értekezlet 

Aktualitások 

Önértékelés 

 

Intézményvezető  

Önértékelési 
csoportvezető, tagok 

Munkaközösség 
vezető 

4 2023. április 11. Tavaszi nevelési értekezlet 

Aktualitások 

Önértékelés 

Intézményvezető 

Önértékelési 
csoportvezető, tagok 

5. 2023. augusztus 31. Nevelési év záró/nyitó nevelőtestületi 
értekezlet 

Intézményvezető   

Rendszeres, nevelési napot nem igénylő értekezletek: 

 

Időpont Téma Felelős 

Munkatársi értekezlet (havonta hétfőn 
vagy amikor az intézményvezető 
elrendeli) 

Az adott alkalmazotti réteget 
érintő téma megbeszélése, 
aktuális szervezési és 
pedagógiai feladatok 
egyeztetése 

Intézményvezető 
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Helyzetelemzés 

Csoportok és létszámadatok 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos adatok: 

Alapító 
Okirat 
szerint 

férőhely 
száma 

Csoportok 
száma 

A 2022/2023 
nevelési évre 

jelentkezettek 
száma  

Felvettek 
száma 

összesen 

Felmentést 
kapott 

Elutasítottak, 
átirányítottak 

száma 

75 fő 3  16   16 - - 

 

Csoportok és létszámadatok (2022.09.01.) 

A csoport neve A gyermekek 
összetétele 
életkoruk 

szerint 

A csoport 
létszáma 

szeptember 
elsején 

A csoportban dolgozók neve 

Pillangó kis-középső 21 fő Molnárné Kocsis Éva 
(Óvodapedagógus) 
Mészáros Anna 
(Óvodapedagógus) 
Huszárné Pápai Mariann (Dajka) 

 
 

Napocska nagy-középső 21 fő Bencsik Gyöngyike 
(Óvodapedagógus) 
Bálint Zsuzsanna 
(Óvodapedagógus) 
Nagy Lászlóné 
 (Dajka) 
 

Delfin nagy 21 fő 

Ebből 1 fő SNI 
és 1 fő BTMN. 

Kondorosi Piroska 
(Óvodapedagógus) 
Varga Brigitta 
(Pedagógiai asszisztens) 
Benke Judit 
(Dajka) 
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Konkrét feladatok 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés 
kritériuma 

A jogszabályok által 
meghatározott 
intézményi 
szabályozók 
érvényességének 
biztosítása 
(felülvizsgálat, 
módosítás) 
 
 

 
 
 

Intézményvezető 

 
 
 

2022.12.31 

Az intézmény 
dokumentációja az 
érvényes 
jogszabályoknak 
megfelelő Helyi 
nevelési program, 
Házirend, SZMSZ,  
Szabályzatok 
aktualizálása 

A munkaköri 
leírások, 
megbízások 
áttekintése, módo-
sítása, új dolgozóval 
való 
megismertetése. 

Intézményvezető 2022.09.01. és új 
dolgozó 
munkába 

lépésének esetén 

A dolgozók rész-
letesen, aktuálisan 
ismerik feladataikat. 

Az alkalmazottak 
tájékoztatása a 
jogszabályi 
változásokról. 
Részletes 
tájékoztatás 

 
Intézményvezető  

 
Aktuálisan  

A dolgozók ismerik 
a jogszabályi 
változásokat. 

A szülők kötelező 
tájékoztatása 
- Házirendről 
- Az őket érintő 
jogszabályi 
változásokról 
 
 
 
 

 
Intézményvezető – 

csoportvezető 
óvodapedagógusok 

 
 
 
 

 
 

Csoportok szülői 
értekezletein. 

A szülők 
tájékozottak az 
intézményi 
szokások, szabályok 
terén, ismerik a 
jogszabályi 
változásokat. 

Statisztikai 
jelentések 
elkészítése a KIR-
ben 

 
Intézményvezető 

 
2022.10.15. 

 

Elektronikus úton is 
határidőre 
továbbítjuk a 
kötelező statisztikai 
adatokat. 

A dologi és 
bérfelhasználás 
egyeztetése. 

Intézményvezető 
Pénzügyi csoportvezető 

Havonta. A bér és dologi 
kiadások 
felhasználásának 
nyilvántartása 
naprakész. 
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Stratégiai, operatív tervezés 

Éves intézményvezető feladatellátási terv 

2022/2023 

Működési terület Feladatok Határidő Közreműködő 

Tervezés, szervezés 

Házirend, HNP felülvizsgálata, éves 
munkaterv elkészítése 2022.09.01. 

Intézményvezető 

Éves tervek elkészítésének 
koordinálása, feladatok kijelölése 

2022.08.31. 
nevelőtestületi 
értekezlet 

Intézményvezető 

Eseménynaptár elkészítése 2022.09.01. Intézményvezető 

A pedagógusok előmeneteléhez tartozó 
önértékelési, minősítési eljárás 
folyamatának tervezése, tanfelügyelet 

 

2022.12.31 

 

Intézményvezető 

Napi szervezést igénylő munkarend 
szervezése 

Folyamatos 
Intézményvezető 

Tanügyigazgatás 

Óvodai felvételi napló zárása 2022.08.31. Intézményvezető 

Beiskolázási feladatok (az iskolába 
lépők kimutatása, adatközlés iskola 
felé) 

2023.02,03,04. Intézményvezető 

Óvodai felvétel meghirdetése, napló 
megnyitása és felvételi eljárás 
lebonyolítása 

2022.05. 31. Intézményvezető 

Statisztika, 
Adatszolgáltatás, 
nyilvántartások 

Törzskönyv vezetés 2022.10.01 
2023.05.31 

Intézményvezető 

Pedagógus igazolványok érvényesítése Igény szerint Intézményvezető 

Éves statisztikai adatszolgáltatás 2022.10.15 Intézményvezető 

Normatíva igénylések és lemondások 
Változások 
szerint 

Intézményvezető 

KIR nyilvántartó rendszer kezelése 
(pedagógusok, gyermekek) Folyamatos 

Intézményvezető 

Központi adatszolgáltatás  Folyamatos  Intézményvezető 

Adatszolgáltatás a 
gyermekegészségügy érdekében 
(védőnő, óvoda orvosa, NNK) 

Igény szerint Intézményvezető 

Éves költségvetés elkészítése 2023 .01 hó Intézményvezető 
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Gazdálkodás 
(anyagi, tárgyi, 

emberi) 

Pénzforgalmi adatok figyelemmel 
kísérése 

Pénzforgalmi 
adatok 
megküldésekor 

Intézményvezető 

Pályázatok felkutatása, fenntartói 
engedély kérés, -írásában 
segítségnyújtás Folyamatos 

Intézményvezető 

Támogatók megnyerése Folyamatos Intézményvezető 

Állagmegóvási, karbantartási 
feladatok koordinálása 

Folyamatos és 
karbantartási. 
szünetben  

Intézményvezető 

Tárgyi feltételek szükség és lehetőség 
szerinti javítása, bővítése 

Folyamatos 
Intézményvezető 

jelzése 

Meglévő eszközök óvására ösztönzés, 
szükség és lehetőség szerinti 
javíttatásuk 

Folyamatos 
Intézményvezető 

 

Részvétel a selejtezésben, 
leltározásban 2023.február 15. 

Óvodavezető-
helyettes 

Lehetőség biztosítása a továbbképzési 
tervben foglaltak teljesítésére terv szerint 

Intézményvezető 

Feladatellátás biztosítása megbízással, 
szükség esetén, túlóra, helyettesítés 
elrendelésével szükség szerint 

Intézményvezető 

Baleset és 
egészségvédelem 

Munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás 
megszervezése  folyamatos 

Intézményvezető 

Gyermekorvosi vizsgálat szervezése 2022.12 hó Intézményvezető 

Védőnői szűrővizsgálatok szervezése szükség szerint Intézményvezető 

Pedagógia A pedagógiai munka koordinálása, 
segítése a munkatervnek, éves 
feladattervnek megfelelően-Jó 
gyakorlat működtetése, SNI, 
tehetséggondozás, gyermekvédelem, 
segítségnyújtás a tervezésben  

Folyamatos 

 

 

Intézményvezető, 

óvodavezető-
helyettes 
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Hagyományok 
rendezvények 

Kenyér készítésével kapcsolatos 
néphagyományok 

 

 

 

Intézményvezető, 
óvodapedagógusok 

Diószedés, diótörés szervezése 

T
er

ve
zé

ss
el

, m
eg

va
ló

sí
tá

ss
al

 ö
ss

zh
an

gb
an

  

óvodapedagógusok 

Segítség az "Állatok témahét" 
szervezésében, lebonyolításában 

 óvodapedagógusok 

Teréz napja- betakarítási munkák 
megszervezésében segítség 

 óvodapedagógusok 

Dömötör nap népszokások-
pásztorünnep 

 

óvodapedagógusok 

Szüret 
Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

Mindenszentek napja óvodapedagógusok 

Fényképezés megszervezése, 
lebonyolítása 

Intézményvezető, 
óvodapedagógusok 

Egészségnap-rajzverseny-nyílt nap 
Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

Márton nap óvodapedagógusok 

Erzsébet, Katalin nap óvodapedagógusok 

Fonó társas munkák óvodapedagógusok 

Hímzés-varrás óvodapedagógusok 

András nap, Advent kezdete, Adventi 
koszorú készítése 

óvodapedagógusok 

Mikulás 
Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

Luca napja óvodapedagógusok 

Mézeskalácssütés 
Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

Karácsony 
Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 
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Vízkereszt 
Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

„Télbanya égetése” 
Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

Farsang megszervezése, levezetése 
Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

Házi versmondó verseny 
Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

Kistérségi tehetségnapok: Versmondó 
verseny 

Intézményvezető, 
óvodapedagógusok 

Március 15. Megemlékezés a Nemzeti 
Ünnepről 

Intézményvezető, 
óvodapedagógusok 

 Víz Világnapjának megünneplése 
Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

„Óvodanyitogató” nyílt nap a leendő 
óvodások és szüleik részére 

Intézményvezető, 
óvodapedagógusok 

Fényképezés megszervezése, 
lebonyolítása 

Intézményvezető, 
óvodapedagógusok 

Húsvét 
Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

 Föld Napjának megünneplése 
(virágültetés) 

Intézményvezető, 
óvodapedagógusok 

Kistérségi tehetségnapok: 
Természetismereti vetélkedő 

Intézményvezető, 
óvodapedagógusok 

Óvodai beiratkozás Intézményvezető 

Májusfa díszítése az udvaron 
Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

Anyák napja-évzáró 
Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

Madarak és fák napja 
Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

Csoportkirándulások 
Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 
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Gyermeknap 
Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

Ballagás 
Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

Pünkösd óvodapedagógusok 

Nemzeti Összetartozás Napja 
megszervezése, lebonyolítása 

 óvodapedagógusok 

Gyermekvédelem 
Jelzések, pedagógiai jellemzések 
továbbítása, HHH gyermekek 
hiányzásának igazolása,  

Felmerült 
problémák, 
jelzések, 
törvényi 
előírások alapján 

Intézményvezető 

Működési terület Rendszeres feladatok Határidő Közreműködik 

Kapcsolattartás a 
fenntartóval 

Írásos, elektronikus, nyomtatott 
dokumentumok továbbítása határidőre, 
igényes kivitelben 

Kérés szerint 

 

Intézményvezető 

 

A fenntartó képviselőjének meghívása 
nyilvános programokra 

Aktualitás 
szerint, időpont 
előtt 1 héttel 

Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

Kapcsolattartás a 
társ intéz-
ményekkel 

Nyílt napok szervezése   2023 április 

Intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

Aktualitás szerinti kapcsolattartás Folyamatosan Intézményvezető 

Kapcsolat tartás 
munkatársakkal 

Évzáró/Évnyitó, őszi, féléves, tavaszi 
nevelőtestületi értekezletek tartása 

09.,10., 01., 04., 
08.hó 

Intézményvezető 

Évnyitó, évzáró munkatársi értekezlet 
tartása 08.hó 

Intézményvezető 

Megbeszélések a megbízottakkal, 
felelősökkel tervek, beszámolók 
készítése, programok szervezése, 
lebonyolítása előtt aktualitás szerint 

Intézményvezető 

Nevelőtestületi tanácskozások tartása szükség szerint Intézményvezető 

Szükség szerint dajkai megbeszélés  szükség szerint Intézményvezető 
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Működési terület Rendszeres feladatok Határidő 
Közreműködik 

Kapcsolattartás a 
szülőkkel 

Évnyitó és félévi szülői értekezlet 
meghirdetése plakáton, közös részének 
megtartása 

Munkatervnek 
megfelelően 

Intézményvezető 

Beiskolázási szülői értekezlet 
meghirdetése 2023 .01 hó 

Intézményvezető 

SZMK vezetőségi értekezlet tartása 
Aktualitás előtt 
egy héttel 

Intézményvezető 

SZMK vezetőségi tagok meghívása a 
karácsonyi ünnepélyre, évzáróra 

Aktualitás elött 
egy héttel 

Intézményvezető 

Kapcsolattartás a 
tanítókkal 

Tájékoztató a gyermekek mérésének 
eredményeiről, év végi értékelés 
ismertetése 

2023.01 hó 

2023.06. hó 
óvodapedagógusok 

Az elsős gyerekek meglátogatására 
lehetőség biztosítása az óvónők 
számára 2022. 11. 

Intézményvezető 

Az iskolába menő gyermekek 
szüleinek meghívása a beiskolázás 
előtti szülői értekezletre 

 aktualitás elött 
1 héttel 

Intézményvezető 

Tanítók meghívása szakmai napjainkra 
aktualitás előtt 1 
héttel 

Intézményvezető 

Kapcsolattartás a 
Pedagógiai 
Szakszolgálattal 

Folyamatos kapcsolattartás, 
konzultáció a gyermekek fejlődéséről 
a logopédussal, fejlesztőpedagógussal, 
gyógypedagógussal Folyamatos 

Intézményvezető 

Törvényi változásból eredően a 3. évet 
betöltött gyermekek szűrésének 
szervezése, tájékoztatás 
(óvodapedagógus, szülő) 

2022. 
szeptember 

 

 

Intézményvezető 

 

Szükség szerint vizsgálati kérelmek 
elküldése 

 

Kérés szerinti 

 

Intézményvezető 

 

Szükség szerint Intézményvezető 
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Egyéb közvetett 
partnerekkel való 
kapcsolattart. 

A gyermekvédelmi felelős a 
Családsegítő-és Gyermekjóléti 
szolgálattal való kapcsolattartás. 
Szükség szerinti segítség 

 

Beszámolók 
készítése 

A beszámolásra kötelezettek éves 
beszámolóinak elkészítésének segítése 

 

Ellenőrzési terv 
ütemezés szerint 

Intézményvezető 

Részvétel a község 
kulturális és sport 
életében 

A munkatársak ösztönzése, és 
lehetőség biztosítás az elősorban 
érdeklődés szerinti rendszeres 
részvételre Folyamatos 

Intézményvezető 

Tanügyigazgatás 

- 2022. szeptemberétől minden jelentkező óvodaköteles, körzetbe tartozó, óvodánkba 
jelentkező gyermek felvételt nyert.  

Feladat: Rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szülők tájékoztatása a rendszeres 
óvodába járás kötelezettségéről, ha szükséges.  

-  Az iskolai beiratkozást megelőzően a szülők minél szélesebb körű tájékoztatásának 
megszervezésére törekedünk és arra, hogy az iskolába készülő gyermekek is ismerkedjenek az 
iskolai környezettel, tanítókkal a zökkenőmentes iskolakezdés érdekében. 

         * szülői értekezlet meghirdetése a leendő első osztályos gyermekek szüleinek 

         * az iskola tájékoztató anyagát továbbítjuk a szülő felé 

         *részt veszünk az iskola által felajánlott programokon (nyílt délelőtt a leendő első 
osztályosok részére, iskolába csalogató programok….) 

          

Feladatok Határidő Módszere Eszköze Érintettek Eredménye 

A dokumentumok 
törvényi 

változásokhoz való 
igazítása 

szept.01. 
dokumentum-

elemzés, 
áttekintés 

a 
dokumentumok 

(SZMSZ, 
Házirend) 

Intézmény- 

vezető 

A megfelelő 
naprakésszé 

tétel 

Létszámok 
előzetes 

adatszolgáltatása 
szept. 15. elektronikusan KIR 

Intézmény- 

vezető 

naprakésszé 
tétel 

Munkaidő-
beosztás, vezetői 

munkarend 

szept. 30. papír alapon  Munkaterv 
Intézmény- 

vezető 
létrehozás 
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(kötelező órák 
bemutatása!) 

Intézményi 
munkaterv, a 
nevelési év 

intézményi rendje 

szept. 30. 

1 nyomtatott 
példány, 

elektornikusan 
1 

dokumentum 

a dokumentum 
Intézmény- 

vezető 

megerősítés, 
naprakésszé 

tétel 

Statisztikai 
jelentés, teljes 
dokumentáció 

okt.15. 

adatok 
elemzése, 
rögzítése 

elektronikusan 

dokumentum 
Intézmény- 

vezető 

statisztika 
pontos 

elkészítése 

Különös 
közzétételi lista 

aktualizálása 
okt. 31. 

honlapon 
közzététel,  

dokumentum 
Intézmény- 

vezető 
aktualizálás 

Baleseti 
jegyzőkönyvek 

kezelése 
folyamatos 

elektronikus 
úton, papír 

alapon 
dokumentum 

Intézmény- 

vezető 

naprakésszé 
tétel 

Óvoda nyári 
zárásának rendje 

okt.05 
előzetes 

egyeztetés 
Munkaterv 

Intézmény- 

vezető 

információ 
átadása 

Tanköteles 
gyermekek 

beiskolázása 

Szakvéle-
mények 
kérése 

januárban / 
Ped.Szaksz. 
Szak. Biz./ 

vizsgálatkérő 
lapok 

kitöltése, 
konzultáció 

szülővel, 
fejlesztő 

pedagógussal  

dokumentumok 
Intézmény- 

vezető 

körültekintő, 
optimális 

beiskolázás, 
visszacsatolás 
a szülőknek 

A tankötelessé 
váló óvodások 
iskolaválasztási 

szándékának 

febr. 15. 
elektronikus 
úton, papír 

alapon 
dokumentum 

Intézmény- 

vezető 

információ 
átadása, 

tervezhetőség 
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jelzése az elsős 
létszám 

tervezéséhez 

A nyári 
munkaidőbeosztás  

jún.15.  papír alapon dokumentum 
Óvoda-
vezető 

helyettes 

információ 
átadása, 

tervezhetőség 

Nevelési év nyitó, 
félévi, nevelési év 

végi és egyéb 
nevelőtestületi és 

alkalmazotti 
értekezletek 

jegyzőkönyvei 

folyamatos
an 8 napon 

belül 
papír alapon jegyzőkönyv 

Intézmény- 

vezető 

dokumentum 
kiadása 

 

 

1. Pedagógiai folyamatok  

 

Pedagógiai folyamatok - Tervezés 
 

Terveinket az előző évi tapasztalatainkra építjük, valamint az egyéni kezdeményezésnek, 
innovációs törekvéseknek is teret hagyunk. Törekszünk a folyamatos megújulásra. 
Nevelési tervet fél évre készítjük el. 
A csoportok tervezését könnyíti a témahetek megjelenítése 
Tervezett témahetek: 
- Szőlős hét 
- Népmese hete 
- Állatok Világnapja témahét 
- Kenyér hét 
- Nemzeti Ünnep témahete 
- Víz témahét 
- Föld Világnapja témahét 
- Madarak- Fák Napja témahét 
Több csoport saját innovációs tevékenysége a különböző témahetek kidolgozása (Maci hét, Tök 
jó hét….)- a pedagógiai szabadságot használva egyéni elképzelések megvalósítására is teret 
engedünk. 
A csoportokban kötelezően használt dokumentumok vezetése 

 Mulasztási napló: adatok a szempontoknak megfelelően kitöltve, napi 
rendszerességgel vezetett, hónap végén összesített adatokat tartalmaz 

 Hiányzás igazolás a szülő részéről napló: napi rendszerességgel vezetett, a 
hiányzás igazolására szolgál (orvosi vagy szülői) 
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 Csoportnapló vezetése: Kapcsos dosszié, aktuálissá vált adatok, táblák kitöltése, 
nevelési terv, heti tematikus terv, éves terv 

 Fejlődési napló – tartalmazza a gyermek adatait, fejlődését befolyásoló tényeket, 
eseményeket, szakvéleményt, megfigyelési tapasztalatokat, mérés - értékelés 
adatait.  

 
Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás 

 

2022/2023 nevelési évben kiemelt terület a megváltozott Óvodai Nevelés Országos 
Alapprogramjához illeszkedően:  
- nemzeti identitástudat alakítása 
- népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák 
- fenntarthatóságra nevelés 
Szorgalmazzuk, hogy a szülők is minél nagyobb számban vegyenek részt a községi nemzeti 
ünnepeken. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok megismertetésére, a magyarságtudat, hazaszeretet 
alakítására. 
Minden lehetőséget kihasználunk programunk céljainak megvalósítása érdekében, hogy minél 
több közvetlen tapasztalatot szerezzenek a gyermekek a környező világról. Ezért sokat 
tartózkodunk a szabadban, több sétát, kirándulást, túrát, óvodán kívüli programot szervezünk. A 
Tiszakürti Arborétumban megfigyeljük a környezetet, madárgyűrűzést. Rajzolás, festés, 
kézimunka tevékenységeknél újrahasznosítjuk a hulladékokat. Szelektíven gyűjtjük a szemetet, 
szülői értekezleten is megjelenik a környezettudatosság, mint téma. Törekszünk a takarékos 
vízfelhasználásra. Komposztálót használunk az udvar sarkában.  

Alapfeladaton túli foglalkozások: 

- Vízhez szoktatás 
- Ovizsaru program 
- Ovifoci 
 
 

Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 

 

2.3. Az intézményvezetés ellenőrző és értékelő tevékenysége 

Gazdálkodás 

Ellenőrzés 
területe 

Határidő Módszere Eszköze Érintettek Eredmény 

Csoport 
szobai 
leltárak 
pontosítása 

okt.20. 
dokumentum 

elemzés 
leltárívek 

 
óvodapedagógu-
sok 

írásbeli 
értékelés, 
leltárívek 

naprakésszé 
tétele 
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Használt 
nyomtatvá-

nyok 
frissítése, 

iratok 
selejtezése  

okt.31. 
dokumentum 

elemzés 

használatban 
lévő, új 

nyomtatvá-
nyok, jegyző 

könyv 

 
Intézményvezető 

 

szóbeli 
kiértékelés, 

visszacsatolás 

Kedvezmé-
nyes 
étkezés 

havonta egyeztetés 

kedvezményre 
jogosító 
dokumentu-
mok 

Intézményvezető 
szükség szerint 
visszacsatolás 
a szülőknek 

 

 

Az alkalmazottak munkájának ellenőrzése-értékelése 

 

Ellenőrzés 
területe 

Határidő Módszer Eszköz Érintettek Eredmény 

Pedagógusok 

2023. 
augusztus 

31-ig 
folyama-

tos 

Vezetői, társ. 
értékelés, 

önértékelés 

önértékelő-, 
értékelő lap 

pedagógusok 
intézmény-

vezető 

írásbeli 
visszacsatolás 

Dajka  havonta 
megfigyelés, 
megbeszélés 

értékelő lap 

dajkák, 
intézmény-

vezető 

óvodavezető 
helyettes 

szóbeli 
visszacsatolás 
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Óvodapedagógusok értékelése 

Értékelés 
területe 

Az értékelés alapja Értékelést 
végzők 

Határidő Megjegyzés 

Pedagógus 
kompetenciák 
szerint 

- Intézményi 
elvárásrendszer 
szerint 

- Tervezett és nem 
tervezett 
csoportlátogatások 

- Csoport 
dokumentáció 

- Saját innováció 

 

Intézmény-
vezető 

 

Becs tagok 
bevonása 
önértékelés-
nél 

 

Értékelt 
óvoda-
pedagógus 

2023.08. 

31. 

 

 

A nevelési évre 
vonatkozó 
pedagógus 
kompetencia 
értékelésbe 
beszámít az 
önértékelésre 
kijelölt óvoda-
pedagógus 
eredménye. 

 

 

Teljesítmény-
értékelés szerint 

Munkaköri leírás 
szerint 

Vállalt + feladatok 

Értékelt 
óvoda-
pedagógus 

Intézmény-
vezető 

óvodavezető 
helyettes 

2023.08. 

31. 

 

 

Szakmai – pedagógiai 

Ellenőrzés 
területe 

Csoport Módszer Eszköz Érintettek Eredmény 

Befogadás 
Kis-

csoporto-
sok 

dokumentum-
elemzés  

Csoport-
naplók 

Intézmény- 

vezető 

írásbeli 
visszacsato-

lás 

Minden 
csoport 

megfigyelés,  
Intézmény- 

vezető 
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Az óvodai 
dokumentumok
tervek átnézése 

dokumentum-
elemzés 

éves 
tervezé-

sek 

csoport-
napló 

mulasztá-
si- 

hiányzás 
igazolási 

és 
fejlődési 

napló 

írásbeli 
visszacsato-
lás, értékelés 

Külső-belső 
kommunikáció 

Minden 
csoport 

megfigyelés, 
visszajelzések 

fogadása, 
dokumentum-

elemzés 

faliújság, 
internet, 

csoportnap
ló, 

feljegyzése
k 

Intézmény- 

vezető 

írásbeli 
visszacsato-
lás, értékelés 

 

Tevékenység-
látogatás 

 

Minden 
óvoda-
pedagógus 

 

Értékelés – 
önértékelés 
látottak- és 
kompetencián-
ként 

 

csoport-
napló 

tevékeny-
ségi terv 

 

Intézmény- 

vezető 

 

mérőlapok 
eredménye, 

szóbeli 
visszacsato-

lás 

 

Tervezés és megvalósítás koherenciája, helyi nevelési program célkitűzéseinek megvalósítása a 
fő. 

Az intézmény belső ellenőrzési – értékelési folyamtában a Becs csoport is szerepet vállal: 

- Az éves feladatokra bontott tervezés alapján segíti az óvodapedagógusokat az önértékelésük 
megvalósításában adatgyűjtéssel: kérdőívek kitöltésével, dokumentumelemzéssel, 
tevékenységlátogatással és annak értékelésével, interjú készítésével (jegyzőkönyv 
összeállítása) 

- 2022/2023 nevelési évben 1 óvodapedagógus önértékelésében terveznek segítséget nyújtani 
 
A pedagógiai munka ellenőrzésének szempontjai: 

- megvalósultak-e a tervben leírtak 
- a tartalom megfelelt-e a célnak 
- támogatták-e az elvégzett feladatok a cél elérését 
- az alkalmazott módszerek támogatták-e a cél elérését 
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- a választott módszerek illeszkedtek-e a tevékenység tartalmához, az elvégzett 
feladatokhoz 

- megfelelő motivációs eszközöket alkalmazott -e 
- megfelelő tanulásszervezési formákat használt-e 
- alkalmazta-e a differenciálást 
- a gyermekek érdeklődőek voltak 
- sikerült a gyermekek aktivitását fokozni 
- tükröződött a szokásrendszer a nevelés, a játék, a tevékenység során a gyermekek 

magatartásában 
- a nevelés, a játék, a tevékenység előkészítése megfelelő volt 
- a tevékenység felépítésének logikája megfelelő volt 
- a játék megfelelően segítette az önálló ismeretszerzést 
- az eszközök megfelelőek voltak-e 
- a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás a tevékenység során 

megfelelő volt 
- az ellenőrzés és értékelés módja összhangban volt a tartalommal 
- a gyermeki produktumok szóbeli értékelése megfelelő volt 
- segítette az óvodapedagógus a gyermekek önértékelését 
- az óvodapedagógus reflektív volt 
- többségében volt a pozitív megerősítés és visszajelzés 
- az óvodapedagógus stílusa megfelelő volt 
- kommunikációja érthető volt 
- kérdéskultúrája megfelelő volt 
- időgazdálkodása megfelelő volt 

Intézményi önértékelés alanyai 

 Érintett neve 
Pedagógus önértékelés Tóth Krisztina 

 

Minősítő eljárásban vesz részt 

 Érintett neve 
Ped. II-be minősül Molnárné Kocsis Éva 

 

Belső ellenőrzési rendszer megvalósítása 

Gyakorlati munka terén 

Ellenőrzés Rendszeresség Felelős Határidő 
Csoport 
dokumentációk 
ellenőrzése 

havonta intézményvezető, 
óvodavezető helyettes 

minden hónap 
 utolsó napja 
 

gyakorlati munka 
ellenőrzése 

fél évente belső hospitálások 
2 évente dolgozók 
teljesítmény értékelése 
5 évente belső pedagógus 
önértékelés 

intézményvezető, 
óvodavezető helyettes 

az éves munka 
terv szerint 
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szülői értekezletek 
megtartása 
 

nevelési évente 2x intézményvezető, 
óvodavezető helyettes 

az adott napon 
 

ünnepek, 
ünnepélyek, 
rendezvények 
ellenőrzése 

évente 1x intézményvezető, 
óvodavezető helyettes 

a rendezvény napján 

munkaközösség 
vezető ellenőrzése 

évente 1x intézményvezető, 
óvodavezető helyettes 

nevelési év felénél, 
 januárban 

dajkák, technikai 
dolgozók ellenőrzése 

HACCP dokumentációk 
naprakészsége, havonta 
ellenőrizve, illetve 
szúrópróba szerűen 
tisztítószerek gazdaságos 
felhasználása, hatékony 
munkavégzés ellenőrzése 
havonta 

intézményvezető, 
óvodavezető helyettes 

minden hónap utolsó munkanapja

 

Belső hospitálási terv a 2022/2023 nevelési évre 

Látogató I.félév látogatott II.félév látogatott 
Molnárné Kocsis Éva Bencsik Gyöngyike Kondorosi Piroska 
Bencsik Gyöngyike Kondorosi Piroska Molnárné Kocsis Éva 
Kondorosi Piroska Molnárné Kocsis Éva Bencsik Gyöngyike 

 

Munkaügyi, műszaki ellenőrzés 

Ellenőrzés Rendszeresség Felelős Határidő 
munkarend, 
munkafegyelem 

évente 1x intézményvezető november 30. 

jelenléti ív havonta 1x óvodavezető 
helyettes 

minden hónap első 
munkanapja 

egészségügyi 
alkalmasság 

évente 1x intézményvezető szeptember 30. 

tűz-és 
munkavédelem 
 

évente 2x intézményvezető tűzriadót követő nap, 
munkavédelmi 
bejárást követő nap 

munkakörökkel 
kapcsolatos 
feladatok 
 

évente 1x intézményvezető ellenőrzést követő 
nap 

szabadságolási terv évente 1x intézményvezető május 31. 
szabadságengedély 
vezetése 

évente 1x intézményvezető december 31. 
augusztus 31. 

törzskönyv 
ellenőrzése 

évente 2x intézményvezető október 02. 
június 01. 
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A dajkák és technikai dolgozók ellenőrzése a HACCP előírások és a munkaköri leírás alapján 
történik.  

A csoportok dokumentációinak (mulasztási napló, éves- és heti terv) ellenőrzése folyamatos  

Tervezett külső ellenőrzés: Nem lesz az intézményben. 

 

 

 

Pedagógiai folyamatok - Értékelés 

 

Gyermekek fejlesztése, mérése, fejlődésének nyomon követése 

Az óvodai fejlesztő pedagógiai munka legalapvetőbb célja a tanulási nehézségek kialakulásának 
megelőzése. 

Egész nevelési évben folyik a folyamatos fejlesztő tevékenység, maximálisan igazodva a 
gyermekek egyéni tempójához, fejlettségi szintjéhez. Fontos szempont, hogy a fejlesztés mindig 
az egész személyiségre hatóan, komplexen történjen.  

Fontos, hogy a gyermekek mérése a csoportokban egységes szempontok szerint történjen, 
megfigyelésen alapuljon, fél évente dokumentált legyen. Új mérőeszközt dolgoztunk ki a 
törvényi vonatkozások figyelembevételével, a készség-képesség egyéni fejlesztés alapjául.  

A DIFER írásmozgás lapját is használjuk a méréseknél. Nagycsopoortban1 alkalommal (január).  

A mérések eredményéről a szülő tájékoztatást kap. 

 
 
Alkalmazottak értékelése 
- Az ellenőrzési tervnek megfelelően 

 
1 fő óvodapedagógus önértékelése tervezett. 

 

 Érintett neve 
Pedagógus önértékelés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tóth Krisztina 
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Pedagógiai folyamatok - Korrekció 

 

A dolgozók ellenőrzés, mérés eredményeinek felhasználásával lehetőség szerint azonnal 
elvégezzük a korrekciót, ha több időt vesz igénybe, intézkedési tervet készítünk 

 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Személyiségfejlesztés 
 

Hátrányok enyhítése  
Gyermekadatok 

Gyermeklétszám 2022.szeptember 01-jén     
 ebből: 

63 fő  

SNI 2 főnek számító 1 fő 
HH 2 fő 
HHH 1 fő 
BTMN 1 fő 
Térítés nélkül étkező - ebből:  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 10 fő 
3 vagy több gyermeket nevel 17 fő 
tartós beteg gyermek 0 fő 
nevelésbe vett 1 fő 
alacsony jövedelem 30 fő 
Logopédiai ellátásban részesül még nincs adat 
Fejlesztő pedagógiai foglalkozáson vesz részt 2 fő 
Az óvodakezdés első benyomásai „életre szóló” élményeket adnak, meghatározzák a 
gyermeknek, szülőknek egyaránt az óvodához való viszonyát, a létrejövő kapcsolat minőségét. 
Alapvető információkat nyújtanak az óvodapedagógusok számára a gyermekek személyes és 
szociális készségeinek, képességeinek megismeréséhez. A gyermek óvodába lépése előtt 
kapcsolatot teremtünk, ismerkedünk a családdal, az óvodába kerülő gyermekkel. A 
szociokulturális benyomásokról a családlátogatás után készítünk feljegyzést. 

A beszoktatás időszakában szerzett pozitív érzelmi benyomások segítik a gyermeket a szociális 
tanulás folyamatában, melynek során a pedagógusok célzott megfigyelésekkel, a tapasztalatok 
elemzésével és egyéni fejlesztési utak kidolgozásával valósítják meg a fejlesztést. 

Szociometriai vizsgálat segítségével is igyekszünk a csoporton belüli szociális viszonyokat 
feltárni. A mindennapi nevelőmunka megszervezése során kiemelt fontosságú, hogy az egyes 
gyermekek személyes és szociális képességeinek megismerésén alapuljon a szervezeti keretek 
kialakítása. 
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Vizsgálati módszereink, eszközeink, technikáink a gyermekek szociális képességeinek, 
készségeinek megismeréséhez 
 
feladat időpont érintett felelős 
1. A családlátogatás 
során alkalmazott 
vizsgálati módszer 
Anamnézis felvétele-
kiemelten   kezelve a 
szociális képességek 
felmérését 

az óvodába lépés 
előtt 

szülő, újonnan 
érkező óvodás 
gyermek 

az adott csoportban 
dolgozó 
pedagógusok 

2. Strukturált 
megfigyelés a 
beszoktatás 
időszakában, 
rögzítés az egyéni 
fejlesztési 
dokumentumokban. 

beszoktatás ideje 
alatt 

újonnan érkező 
óvodás gyermekek 

adott csoportban 
dolgozó 
pedagógusok 

3. Szociomeria-4-5 
éves kortól: a 
csoportban létrejövő 
társas kapcsolatok 
feltérképezése és 
elemzése, rögzítés az 
egyéni fejlesztési 
dokumentumokban 

október elején gyermekcsoport (4-5 
éves kortól) 

adott csoportban 
dolgozó 
pedagógusok 

4.Bővülő 
szempontrendszerrel 
kialakított strukturált 
megfigyelések 
félévenként a 
szociális képességek 
alakulásának 
nyomon követése 
érdekében, rögzítés 
az egyéni fejlesztési 
dokumentumokban  

nevelési év elején, 
félévkor,  
nevelési év végén 

minden óvodás 
gyermek 

adott csoportban 
dolgozó 
pedagógusok 

5.Spontán 
megfigyelések, 
tevékenységek során 
szerzett információk 
rögzítése és elemzése 
a mindennapi óvodai 
élet során 

folyamatosan minden óvodás 
gyermek 

adott csoportban 
dolgozó 
pedagógusok 
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Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése (különös tekintettel a 
kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre) kulcskompetenciák fejlesztése 
 
Tehetséggondoz
ás 

Határidő Felelős Résztvevők 

Egyéni 
felkészülés, 
informálódás a 
tehetséggondozá
s terén 
-munkacsoport 
értekezlet 
-szakirodalmi 
tájékozódás 

2022.09.28. 
folyamatos 

tehetséggondoz
ás műhely 
vezetők 

tehetséggondo-
zás műhely 
vezetők 

A 
tehetséggondozó 
rendszer 
működtetésének 
beindítása 
- műhelyek 

bevezetése 
- működési 

rend, éves 
munkaterv 
kidolgozása 

- tehetségazo
nosítás 

- tehetségműh
elyek 
működtetése 

 
 
 
 
 
2022.10.01. 
 
2022.10.01. 
 
 
 
2022.10.01. 
 
2022.10.01. 
folyamatos 

tehetséggondoz
ás műhely 
vezetők 

intézmény-
vezető 
 
 
tehetséggondo-
zás műhely 
vezetők 

Ellenőrzés, érté-
kelés, 
visszacsatolás, 
folyamat javítás 
hatékonyságvizs
gálat 
év végi 
beszámoló 

2023.06.10. tehetséggondoz
ás műhely 
vezetők 

intézmény-
vezető 
 
 
tehetséggondo-
zás műhely 
vezetők 

 
Tehetségműhelyeink a 2022/2023-as nevelési évben 
 
Tehetségterület Műhely neve Tehetségműhely vezető 
Rajzos tehetségműhely „Ügyes kezek” Molnárné Kocsis Éva 
Zenei tehetségműhely „Zenemanók” Kondorosi Piroska 

 
Szakkörök: Ovi-foci 
Térítéses szakköröket szülői igény alapján szervezünk. (A COVID vírus helyzet miatt 
módosulhat.) 
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Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 
 
Feladat Határidő Felelős Résztvevők 
1. Szakértői 
Bizottság által 
kiadott szakértői 
vélemény 
beérkezése, iktatása, 
eljuttatása az 
óvodapedagógusokh
oz 

aktuálisan intézményvezető adott csoport 
óvodapedagógusai, 
felzárkóztató műhely 
vezető 

2. A szakértői 
vélemény pedagógiai 
elemzése, a 
csoporton belül 
megvalósítandó 
fejlesztés 
megtervezése 
(konzultáció belső 
szakemberekkel) 

1 héten belül intézményvezető SNI gyermeket 
nevelő csoport 
óvodapedagógusai 

3.A csoporton belüli 
integrált fejlesztés 
megindítása, 
folyamatos tervezése 
és megvalósítása 

2 héten belül SNI gyermeket 
nevelő csoport 
óvodapedagógusai 

SNI gyermeket 
nevelő csoport 
óvodapedagógusai, 
felzárkóztató műhely 
vezető 

4.Gyógypedagógusi 
ellátás 
megszervezése 

1 hónapon belül intézményvezető Szaszkóné Gala 
Katalin 

5.Konzultáció a 
gyógypedagógussal, 
a csoport heti 
rendjének 
egyeztetése, 
fejlesztés idejének 
egyeztetése 

1 alkalommal intézményvezető Szaszkóné Gala 
Katalin 

6.Gyógypedagógiai 
fejlesztés elindítása 
és folyamatos 
biztosítása 

folyamatos intézményvezető Szaszkóné Gala 
Katalin 

7.Felterjesztés 
kontrollvizsgálatra 

aktuálisan adott csoport 
óvodapedagógusai 

adott csoport 
óvodapedagógusai 

8.Szülők 
tájékoztatása a 
fejlesztés 
megkezdéséről, 
annak folyamatos 
eredményeiről, az 
együttműködés 
lehetőségeről 

2 havonta adott csoport 
óvodapedagógusai 

Szaszkóné Gala 
Katalin 
adott csoport 
óvodapedagógusai 
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9.A fejlesztésben 
elért eredmények 
elemzése, 
összegzése, további 
fejlesztési feladatok 
meghatározása 

nevelési év végén adott csoport 
óvodapedagógusai 

Szaszkóné Gala 
Katalin 
adott csoport 
óvodapedagógusai 
felzárkóztató műhely 
vezető 

 
 
A tanulási és magatartászavarral küzdő gyermekek nevelése 
 
Felzárkóztatás Határidő Felelős  Résztvevők 
1.Felzárkóztatásban 
részt vevő 
pedagógusok 
kijelölése 

2022.09.30. intézményvezető intézményvezető 
fejlesztő műhely 
vezető 

2.Szükséges 
dokumentációk 
kidolgozása, 
sokszorosítása 

2022.09.30. intézményvezető intézményvezető 
fejlesztő műhely 
vezető 

3.Gyermekek 
kiválasztása, akik 
felzárkóztató 
foglalkozásokon 
vesznek 
részt(szakvéleménye
k) 

2022.09.30. intézményvezető intézményvezető 

4.Gyermekek 
besorolása a 
felzárkóztató 
műhelybe 

2022.09.30. intézményvezető nagycsoportos 
gyermekek 
óvodapedagógusok 

5.Felzárkóztató 
műhely beindítása 

2022.10.01. intézményvezető kiválasztott 
gyermekek, 
felzárkóztató 
óvodapedagógus 

6.Fejlettségi szint 
mérés 

2022.10.15. intézményvezető kiválasztott 
gyermekek, 
felzárkóztató 
óvodapedagógus 

7.Konzultáció a 
nagycsoportos 
óvodapedagógu-
sokkal, közös 
fejlesztési feladatok 
megbeszélése 

2022.10.31. intézményvezető kiválasztott 
gyermekek, 
felzárkóztató 
óvodapedagógusok 

8.Műhelyfoglalkozá-
sok megvalósítása 
heti 
rendszerességgel, a 
gyermekek 
fejlődésének 

folyamatos intézményvezető nagycsoportos 
óvodapedagógusok, 
felzárkóztató 
óvodapedagógusok 
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folyamatos nyomon 
követése 
 
9.Félévi tájékoztatás 
a szülőknek 

2023.01.31. intézményvezető kiválasztott 
gyermekek, 
felzárkóztató 
óvodapedagógusok 

10.Konzultáció az 
óvodapedagógusokk
al a teljes körű 
képességszint mérés 
eredményeiről és a 
további fejlesztési 
feladatokról 

2023.01.31. intézményvezető szülők, felzárkóztató 
óvodapedagógusok 

11.Szükség szerint a 
gyermekek 
felterjesztése 
szakértői bizottság 
vizsgálatra 

2023.01.31. intézményvezető nagycsoportos 
óvodapedagógusok, 
felzárkóztató 
óvodapedagógusok 

12.Nevelési év végi 
megfigyelések 
elvégzése, 
eredmények 
rögzítése a 
műhelynaplókban, 
összegző 
beszámolók 
csoportonként 

2023.06.01. intézményvezető nagycsoportos 
óvodapedagógusok, 
felzárkóztató 
óvodapedagógusok 

13.Intézményi szintű 
nevelési év végi 
beszámoló 
elkészítése a 
felzárkóztató 
munkától 

2023.06.20. intézményvezető kiválasztott 
gyermekek, 
felzárkóztató 
óvodapedagógusok 

A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése 
A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése fő célunk. A tehetség ígéretes gyermekek 
műhelyekbe sorolása lehetőséget ad arra, hogy térítésmentesen, a képességbeli pluszok 
erősítésével ők is részesei legyenek a többlet fejlesztésnek. A fejlődésben nehezebben, lassabban 
haladó gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek részére pedig a felzárkóztató műhely 
lehetőségét kínáljuk. A Családgondozóval folyamatos kapcsolatot tartunk, a gyermekekről 
jelzéssel élünk, ha gond van. A kapcsolat heti szintűnek mondható, folyamatos. 
A körzetben megalakult szociális háló szakembereivel is szoros kapcsolatot ápolunk, igénybe 
vesszük a segítő hozzáállásukat annak érdekében, hogy a gyermekek esélyegyenlőségének 
javításához hozzájárulhassunk. A szociális segítő látogatja óvodánkat. 
Esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve és a hátránycsökkentés céljából a csoportok 
folyamatosan fogadják a szülői felajánlásokat (ruha, játék), amit a rászoruló, hátrányokkal küzdő 
családok részére ajánlanak fel. A külterületről is járnak intézményünkbe gyermekek. Az ő 
beszállításukat szervezetten megoldja az Önkormányzat. Ők az iskolásokat is szállító Kistérségi 
buszokkal járnak. 
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A gyermekek fejlődésének nyomon követése 

Mérési rendszerünk a folyamatos neveléshez, differenciáláshoz szükséges nyomon követést tartalmaz, 
melyekhez az életkor növekedésével bővülő strukturált megfigyelési kategória rendszert dolgoztunk ki. 
Az egyes vizsgált képesség-és személyiségterületek megfigyelésének eredményét kifejező jelzőket nem 
állítottuk azonban megadott fokú egységes skálaként alkalmazható rendszerbe, hiszen az általunk 
alkalmazott megfogalmazások között lehet több olyan is, ami az adott gyermekre jellemző. 

Az iskolaérettségi szint megállapítását nagymértékben elősegítő teljes körű képességszint mérésünk 
tanköteles korban is a korábbi megfigyelési folyamaton, előzményeken alapul. 

Kiemelten nagy figyelmet fordítunk a 3 éves kor előtt óvodába érkező gyermekek esetében az érzelmi és 
szociális képességek egyéni, differenciált fejlesztésére, a gyermeki szükségletek maximális kielégítésére, 
illetve a tanköteles kor elérését követően még egy évig óvodában maradó gyermekek értelmi, erkölcsi, 
testi, szociális képességeinek fokozott fejlesztésére, mely törekvéseink a fejlesztési tervekben is nyomon 
követhetőek. 

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 sérült, 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 saját fejlődését követi nyomon, mellyel célunk az árnyalt megismerés, tervezés, fejlesztés. 
Összehasonlításokat önmagához viszonyítva, illetve csoport szinten fogalmazunk meg, ezek a 
megállapítások képezik alapját az egyéni fejlesztési tervek és a csoport számára megfogalmazott nevelési 
feladatok kitűzésének. 

A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követésére alkalmazott módszerek 

Vizsgált terület Mérési módszer Életkor 
Beilleszkedés a 
csoportközösségbe 

Célzott megfigyelés és azt 
követő szöveges értékelés 

Óvodába lépéskor 

Testi képességek Megfigyelés eredményeinek 
rögzítése a gyermekre jellemző 
kifejezés kiválasztásával a 
gyermekek egyéni fejlesztési 
lapján 

Óvodába lépéstől folyamatosan 

Szociális képességek Megfigyelés eredményeinek 
rögzítése a gyermekre jellemző 
kifejezés kiválasztásával a 
gyermekek egyéni fejlesztési 
lapján 

Óvodába lépéstől folyamatosan 

Beszédfejlettség Megfigyelés eredményeinek 
rögzítése a gyermekre jellemző 
kifejezés kiválasztásával a 
gyermekek egyéni fejlesztési 
lapján 

Óvodába lépéstől folyamatosan 

Egészséges életmód Megfigyelés eredményeinek 
rögzítése a gyermekre jellemző 
kifejezés kiválasztásával a 
gyermekek egyéni fejlesztési 
lapján 

Óvodába lépéstől folyamatosan 
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Rajzfejlettség, finommotorika Megfigyelés eredményeinek 
rögzítése a gyermekre jellemző 
kifejezés kiválasztásával a 
gyermekek egyéni fejlesztési 
lapján 

Középső csoporttól 

Értelmi képességek Megfigyelés eredményeinek 
rögzítése a gyermekre jellemző 
kifejezés kiválasztásával a 
gyermekek egyéni fejlesztési 
lapján 

Középső csoporttól 

Testi fejlődés adatai Testsúly, testmagasság mérése Óvodába lépéstől 
Szociális fejlődés Szociometriai vizsgálat Középső csoporttól 
Testséma ismeretek Irányított megfigyelés 

eredményeinek rögzítése 
kategorizálással (+_-) 

Középső csoporttól 

Téri tájékozódó képesség 
(relációs szókincs) 

Irányított megfigyelés 
eredményeinek rögzítése 
kategorizálással (+, -) 

Középső csoporttól 

Szem-kéz-láb mozgás 
összehangoltsága 

Dominancia táblázat kitöltése 
irányított megfigyelés 
eredményeinek rögzítése 

Nagycsoportban 

Írásmozgás koordináció DIFER-adatlap Nagycsoportban 
 

Az egyéni fejlődés nyomon követésének, mérésének, értékelésének szakaszai 

 

Feladatok Felelős Végrehajtás 
időszaka 

Erőforrás Módszer 

1.A csoportos 
mérési táblázatok 
kitöltése nevelési 
év elején 

Csoportvezető 
óvodapedagógu-
sok 

szeptember 01.-
30. 

gyermekek 
csoportos mérési 
táblázatok  
mérési eszközök 

Irányított 
megfigyelés, 
adatrögzítés 

2.Csoportösszesít
ő készítése 
(szociometriai 
vizsgálat) 

Csoportvezető 
óvodapedagógu-
sok 

szeptember  
20.-30. 

csoportos mérési 
táblázat 

Összesítés 

3.A mérési 
eredmények 
rögzítése és egyéb 
megfigyelési 
szempontoknak 
megfelelően az 
egyéni fejlesztési 
lapok kitöltése 

Csoportvezető 
óvodapedagógu-
sok 

október 1.-15. gyermekek 
csoportos mérési 
táblázatok  
egyéni fejlesztési 
lapok 

Megfigyelés 
adatrögzítés 

4.A fejlesztést 
elősegítő terv 
készítése (egyéni 
és esetleg 
csoportos a 
csoportnaplóban) 

Csoportvezető 
óvodapedagógu-
sok 

október 15.-30. egyéni fejlesztési 
lapok 
csoportnapló 

Elemzés 

5.Félévkor az 
újabb 
megfigyelések 

Csoportvezető 
óvodapedagógu-
sok 

január 1.-15. gyermekek 
egyéni fejlesztési 
lapok 

Megfigyelés 
adatrögzítés 
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alapján az egyéni 
fejlesztési lapok 
kitöltése 
Nagycsoportos 
korú gyermekek 
esetében teljes 
körű 
képességszint 
mérés 
megvalósítása 
6.A fejlesztést 
elősegító terv 
készítése (egyéni 
és esetleg 
csoportos a 
csoportnaplóban). 

Csoportvezető 
óvodapedagógu-
sok 

január 15.-20. egyéni fejlesztési 
lapok 
csoportnapló 

Elemzés 

7.Fogadóóra 
keretein belül a 
szülők 
tájékoztatása a 
gyermek egyéni 
fejlődéséről 

Csoportvezető 
óvodapedagógu-
sok 

január 15.- 
február 15. 

szülők 
egyéni fejlesztési 
lapok 

Tájékoztatás 

8.Nevelési év 
végén a 
fejlődésben 
bekövetkezett 
változás rögzítése 
az egyéni 
fejlesztési lapon 

Csoportvezető 
óvodapedagógu-
sok 

június 1.-15. gyermekek 
egyéni fejlesztési 
lapok 

Megfigyelés 
Adatrögzítés 

9.Nevelési év 
végi elemzés, 
értékelés a 
csoportnaplóban 

Csoportvezető 
óvodapedagógu-
sok 

június 1.-15. egyéni fejlesztési 
lapok 
csoportnapló 

Összegzés 
Értékelés 

 

Egészséges életmódra nevelés 

Elvárások az óvodapedagógusok egészségnevelő munkájával kapcsolatban: 

- Minden nap legyen valamilyen mozgásos tevékenység vagy udvari játék 
- Az egész nap folyamán, illetve a pihenés időszaka alatt is friss levegőt biztosítsanak 
- Az óvodai élet egészében legyen lehetőség az önkiszolgálásra, ezzel megerősítjük, hogy a gyermekek 

saját szükségleteiket a számukra legmegfelelőbb tempóban végezhessék el 
- A Helyi Pedagógiai Program iránymutatásai alapján tervezzék, szervezzék a napi-heti feladataikat. 

 Környezettudatos életmódra, fenntarthatóságra nevelés 

Elvárások az óvodapedagógusok környezettudatos életmódra és fenntarthatóságra nevelő 
munkájával kapcsolatban: 

- A környezeti nevelés témái közé beépített környezetvédelemmel kapcsolatos jeles napok kapjanak 
hangsúlyt a nevelési év során 

- Ismertessék meg a gyermekekkel a jól ismert növényeket, virágokat, dísznövényeket, fákat, állatokat 
és azok gondozását, védelmét 

- Az évszak, mint rendező elv fogja össze a gyermekek összes ismeretét 
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- Foglalkozzanak a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségével, rendszerezésével. Kerüljön előtérbe a 
fenntarthatóságra nevelés. 

Közösségfejlesztés  
 

Közösségépítő tevékenységek 
Közösségépítő programjainkban törekedünk arra, minél több érintett vegyen részt, élményszerű 
legyen, illeszkedjen nevelési céljainkhoz, szakmai elképzeléseinkhez. Számszerűsített adatokkal 
támasztjuk alá a megvalósulást, a következő időszak tudatos tervezése érdekében. 

A csoportokban a közösségi nevelésre nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen a családokból érkezőknél 
még nincs tapasztalat. Ezt a célt segítve alakítják ki a csoportok szokás- és szabályrendszerét. 
Megvalósítás során pedig napi- és hetirendünk kialakításánál ügyelünk, hogy a gyermekek 
gyakorlati tapasztalatokat is szerezzenek. 

Közösségfejlesztő lehetőség az az óvoda minden gyermekének felajánlott közös programunk: 

- Jeles napok, hagyományokhoz kötött napok: Szüret, Állatok Világnapja, Egészségnap, 
Advent, Farsang, Víz Világnapja, Föld Világnapja, Madarak-Fák Napja, Gyermeknap, 
Nemzeti Összetartozás Napja 

- Ünnepek: karácsony, Nemzeti Ünnep 
- Csoporton belüli ünnepek: születésnap, Mikulás, húsvét, Anyák Napja 

 
Minden gyermekcsoportot érintő közös ünnepek 

Ünnep Időpont Felelős 
Mikulás 2022.12.06. csoportvezetők 
Karácsony 2022.12.20. csoportvezetők 
Nemzeti Ünnep 2023.03.14. csoportvezetők 

Az egész nevelési évet átható, óvodai hagyományainkra épülő programjaink célja, hogy kis 
közösségünket még összetartóbbá tegye. Mindenki számára legyen öröm az együtt töltött idő, 
ezzel is építsük a kapcsolatrendszert. 

A kistérség óvodáival is együttműködünk, az általuk szervezett programokon rész veszünk, 
részei vagyunk egy nagyobb közösségnek is. Az ÁMK megalakulása óta a velünk egy 
intézménybe tartozó Bölcsőde és Könyvtár is szerves része a közösségi színtereknek, 
kölcsönösen segítjük egymást és részt veszünk egymás programjain. 
Az óvodapedagógusok feladatai: 

- A közös ünnepeket, rendezvényeket a pedagógiai programnak megfelelően szervezzék, mely 
így beépül az intézmény hagyomány rendszerébe és növeli az összetartozás élményét 

- Törekedjenek arra, hogy a viselkedési normák kialakításánál mindig a pozitív megjelenési 
forma domináljon 

- Törekedjenek a közvetlen testi-érzelmi kapcsolat megteremtésére, a csoport közös életének 
megszervezésére, a szokás-és szabály rendszer kialakítására, amely a gyermekek egyéni-és 
életkori sajátosságaihoz alkalmazkodik 

- Tegyük hangsúlyossá a szeretet, a tolerancia, a másság elfogadását a közösségi 
tevékenységeken keresztül is 

- Erősítsük a nemzeti identitás tudatot, a magyarságtudatot, nemzeti értékeinket, 
szimbólumainkat. 
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3. Eredmények 

Pályázat 

 
Pályázat 
A Magyar Falu Program az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” pályázat 
keretein belül felújításra került Óvodánk kerítése, valamint a Magyar Falu Program az „Óvodai 
játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” keretében beszerzésre került 10 darab kültéri játék az 
Óvodánk udvarára. 
Pályázatfigyelésünk továbbra is folyamatos. Igyekszünk a lehetőségeket kihasználni. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

Szakmai munkaközösségek 
Információáramlás 
Szakmai munkaközösségek: 

Egy szakmai-módszertani munkaközösséget működtetünk az Óvodánkban, mivel a személyi 
feltételek ezt teszik lehetővé. 

Az önértékelési munkacsoport 1 óvodapedagógus önértékelésének elvégzését tervezi. 

Szülői Munkaközösség működése 

Szakmai céljaink megvalósításához Szülői Munkaközösségünk nyújt segítséget. 

 Felajánlások, adományok, gyűjtések eredményeként tudunk gyarapodni, amit óvodai programunk 
működésére, tárgyi feltételeink javítására, gyermekek egyéni segítésére használunk fel. 

Információáramlás 
Hatékonyabban működő információáramlás kialakítása a célunk, melyhez több információs csatornát 
is igénybe veszünk. (Email, emlékeztető füzet, közösségi oldal, telefon, faliújság, internet, 
megbeszélések, értekezletek) 

 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 
 
 

Az intézményi kapcsolatok során törekedünk a kölcsönösen jó együttműködésre, széles körű 
tájékozottságra és a működés jellegéhez igazodó információáramlás biztosítására 
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 Tervezett programok, események az intézményi külső kapcsolatokkal: 

Intézmény 

Bölcsőde Értekezlet 

Továbbképzés 

Szakmai nap 

kisgyermeknevelők,  

óvodapedagógusok 

Kistérségi óvodák Programok 

Szakmai napok 

Gyermekek, óvodapedagógusok, szülők 

Iskola Értekezlet 

Továbbképzés 

Szakmai nap 

Gyermekek, pedagógusok látogatása az 
iskolába ill. óvodába 

Pedagógiai 
Szakszolgálat 

Értekezlet 

Előadások 

Fejlesztések 

Szakemberek, gyermekek, 
óvodapedagógusok  

Egészségügyi 
intézmények 

Munkaalkalmasság 

Mentőszolgálat: bemutató, 
szakmai segítség 

óvodapedagógusok, üzemorvos 

Óvoda orvosától szakmai segítség, 
információ 

Könyvtár-és 
Közművelődés 

Könyvtárlátogatás Könyvtáros, gyermekek, 
óvodapedagógusok 

Nevelőmunkához 
kapcsolódó más 
intézmények 

Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
jelzőrendszer működése 

családgondozó,  

óvodapedagógusok 

Szülők SZMK elnökkel folyamatos 
kapcsolat, értekezletek 

intézményvezető, SZMK elnök 

Nyugdíjas Klub értekezlet Elnök, intézményvezető 

 

Az iskola tanítónői és a bölcsődei kisgyermeknevelők felé meghirdetjük szakmai napunkat.  

Szülői értekezletek, kapcsolattartás a szülőkkel 

A szülőkkel napi kapcsolatban vannak az óvodapedagógusok. Fogadóórát tartunk a szülői 
igényeknek megfelelően. Ezen kívül SZMK és szülői értekezleteket tartunk. 

időpont rendezvény felelős 
2022.augusztus - SZMK szülői értekezlet 

 
Intézményvezető 

2022.szeptember  szülői értekezlet 
(összevont és csoport) 

Intézményvezető 
Óvodapedagógusok 

2023.január SZMK szülői értekezlet Intézményvezető 
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2023.január szülői értekezlet 
(összevont és csoport) 

Intézményvezető 
Óvodapedagógusok 

2023.január Fogadóórák megtartása 
minden csoportban 

Óvodapedagógusok 

2023.április-május Óvodai beíratás 
előkészítése, óvodai 
beíratás 

Intézményvezető 

 

Szülői szervezet az óvodában: 

Szerepe: a gyermekek érdekeinek képviselete 
Száma: mindkét csoportból 3-3 fő, akik vezetőt, elnököt választanak maguk közül. 
 
Óvodai programjaink, melyek a szülők részvételével valósulhatnak meg: 

 Egészségnap-rajzverseny 2022.11.07. 
 Mézeskalácssütés 2022.12.12. 
 Karácsony 2022.12. 20. 
 „Télbanya” -kiszebáb égetése” 2023.02.16. 
 Farsangi karnevál 2023.02.17. 
 „Óvodanyitogató” -nyílt nap a leendő óvodások és szüleik részére 2023.04.17. 
 Föld napjának megünneplése-virágültetés 2023.04.21. 
 Óvodai beiratkozás 2023.04.-05.hó 
 Anyák napja 2023.05.03.-04.-05. 
 Évzárók 2023.05.23.24.25. 
 Ballagás 2023.05.26. 
 Gyermeknap 2023.05.30. 

 
 
Külső kapcsolatokat bővítve szorgalmazzuk más település óvodáival a szakmai alapokon 
történő együttműködést 

- Szakmai kapcsolat a Kistérségi óvodákkal 
- Óvodavezetői team működtetése a környék óvodáinak vezetőivel 
- Nyitottak vagyunk az ország bármely óvodáival történő kapcsolatfelvételre, szakmai 

munkánk gazdagítása érdekében 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 
 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 
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infrastruktúra 
Eszköz- és felszerelés 
 

Tárgyi feltételek biztosítása 

Tárgyi feltételeink alakulását az Óvodák felszereltségének és berendezési tárgyainak fejlesztése a 
2.melléklet a 20/2012.(VIII.31) EMMI rendeletben meghatározott eszközjegyzék az irányadó. 

A törvényi előírásnak megfelelőek, adottak a tárgyi eszközök, folyamatos pótlásukra, cseréjükre 
azonban szükség van. 
Kiemelt figyelmet fordítunk: 

 meglévő eszközeink, értékeink megőrzésére, 
 a takarékos működtetésre, gazdálkodásra, 
 a költségtakarékos épületüzemeltetésre, 
 a balesetveszélyes helyzetek, eszközök azonnali megoldásának kezdeményezése 
 a pályázati lehetőségek felkutatására, kihasználására 

 
Rendszeresen felmérjük az épület, eszközök, felszerelések, használati eszközök állapotát, 
amennyiben szükséges, a fenntartó felé jelzést teszünk. 
További fejlesztési elképzelés: a csoportok infokommunikációs fejlesztése, elhasználódott 
bútorzat cseréje, folyamatos játékeszköz pótlás csoportban és a játszóudvaron. Amennyiben a régi 
bölcsődei udvar az óvodához lesz csatolva, akkor gyógynövényes-veteményes kertet szeretnénk. 
Valamint ezen a területen egy mezítlábas parkot szeretnénk létrehozni. 

Az óvoda udvarán füvesítést, fásítást szeretnénk. 
2022/2023 nevelési évben is tervezzük: 

 NNK előírásoknak megfeleltetés 
 Udvari játékeszközök balesetmentessé tétele (ütéscsillapító gumilap) 
 Csoportszobák, egyéb helységek szükség szerinti festése. 
 Óvodai berendezések, eszközök beszerzése  
 Szakmai, pedagógiai eszközök beszerzése  
 Részt veszünk olyan pályázatokon, mely szakmai-, óvodafejlesztésre, 

eszközfejlesztésre irányul – a fenntartó hozzájárulásával 
 Fejlesztő eszközök beszerzése 

 
 

 

 

 

 

 

 

Személyi feltételek 
 

Fő Vezetői beosztás szerint  



9  PS ÁMK CSERKESZŐLŐ INTÉZMÉNYEGYSÉGEINEK MUNKATERVE  2022/2023 

 

49 
 

Óvoda 
alkalmazottai 

összesen 

Intézmény 

vezető 

Intézményvezető 
helyettes 

Munkaközösség 
vezető 

Gyes/gyed 

Óvodapedagógus 

 

7 fő 

 

Az 
összesből: 

1fő 

 

Az összesből: 

 

1fő 

 

Az összesből: 

1fő 

 

 

1fő 

Pedagógiai 
asszisztens 

1 

 

Nevelőmunkát segítő alkalmazottak 

 

 

Dajka 3 1 fő 

Takarító 
1 fő 

részmunkaidőben 
 

Összesen 12 fő  

 

 

Külső 
munkavállaló 

Utazó 
gyógypedagógus-

fejlesztőpedagógus 

Pedagógiai 
Szakszolgálat-
Logopédus 

Feladatellátáshoz 
biztosított létszám 

1 fő 1 fő 

Ellátott munkakör 
SNI és BTMN 

gyermekek 
fejlesztése 

Beszédhibás 
gyermekek 

ellátása 

 

2022. szeptember 01-i állapot szerint egy óvodapedagógusi álláshely nincs betöltve, két gyakornok kezdi meg  

szeptembertől a munkát. 

Humán erőforrás menedzsment 

Alkalmazkodás a változásokhoz, az új módszerek megismerése a nevelésben résztvevők esetében állandó képzést, 

 önképzést igényel.      

Képzés, továbbképzés, konferencián, előadáson való részvétel megválasztásának szempontjai: 

- jogszabályi változások 
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- helyi programhoz igazodó módszertani  
- a jelentkező fejlesztendő területe 
- egyéni érdeklődés a téma iránt vagy az erősségek továbbfejlesztése 

Beiskolázás: Beiskolázási terv szerint. 

Dajkák a munkavégzésükhöz kapcsolható képzésen, konferencián érdeklődésüknek megfelelően igény szerint 

 részt vehetnek. 

A munka szervezése 

Az intézményben a vezető feladatokat ellátó dolgozók feladatköre 

Vezetői megbízatás Feladata 
Tóth Krisztina  
intézményvezető 

- az intézmény képviselete, irányítása, 
menedzselése 

- kapcsolattartás a fenntartóval 
- munkáltatói feladatok teljes körű 

ellátása 
- a dolgozók munkájának ellenőrzése, 

értékelése 
- intézményi szintű rendezvények 

szervezése 
- szabályzatok törvényességi 

megfeleltetése 
- kapcsolattartás a szülő szervezettel 
- gazdálkodással összefüggő feladatok 

végrehajtása 
- kapcsolattartás koordinálása az 

intézmény partnereivel 
- az intézmény PR tevékenységének 

irányítása 
- pályázatok megvalósításának 

koordinálása 
- tehetségműhelyek, felzárkóztató 

műhely létrehozása, koordinálása 
- gyakornoki rendszer szakmai irányítása 
- adminisztratív feladatokellátása 
- szabadságok nyilvántartása 

 
Bencsik Gyöngyike 
Óvodavezető helyettes 
Önértékelési csoportvezető 

- az intézményben az önértékelés 
koordinálása 

- dolgozók szabadságolásának beosztása, 
kiírása, engedélyeztetése 

- dajkák munkájának ellenőrzése 
(HACCP, takarítás) 

Molnárné Kocsis Éva 
munkaközösség vezető 

- a szakmai, módszertani munkaközösség 
munkájának koordinálása (Tervezés-
értékelés elkészítése) 

 



9  PS ÁMK CSERKESZŐLŐ INTÉZMÉNYEGYSÉGEINEK MUNKATERVE  2022/2023 

 

51 
 

Az alkalmazottak munkakezdése folyamatos, ez segíti a hatékonyabb munkavégzést.  Az óvodapedagógusok 

 állandó délelőttös műszakban, a két gyakornok óvodapedagógus és a pedagógiai asszisztens délutános műszakban 

 dolgoznak. 

 

Óvodapedagógusok képzettsége, besorolása 

 Vezető szakvizsgával 
rendelkező 
óvodapedagógusok száma 

Egyéb 
szakvizsgával 
rendelkezők 
száma 

Gyakornokok 
száma 

Ped I. -be sorolt 
óvodapedagógusok 
száma 

Ped II.-be sorolt 
óvodapedagógusok 
száma 

Összesen: 1 fő 1 fő 2 fő 5 fő 0 fő 
 

 

Kötelező óra szerinti munkaidő beosztás 

 Óvodapedagógusok: 

neve csoport/ heti óraszám 
csoportban 

heti kötelező óra 
csoportban 

munkaidő heti 40 
óra 

Tóth Krisztina 
intézményvezető 

napocska 10 óra 11.00-13.00 8.00-16.00 

Bencsik Gyöngyike 
óvodavezető helyettes 

napocska 24 óra hétfőnként: 
7.00-11.00 
keddtől-péntekig 
7.00-12.00 
 

7.00-15.00 

Molnárné Kocsis Éva 
 

pillangó 32 óra Hétfőtől-csütörtökig: 
6.30-13.20 illetve 
7.00-13.50  
Pénteken: 
6.30-12.30 illetve 
7.00-13.00 

6.30-14.50 
7.00-15.00 

Kondorosi Piroska 
 

delfin 32 óra Hétfőtől-csütörtökig: 
6.30-13.20 illetve 
7.00-13.50  
Pénteken:  
6.30-12.30 illetve 
7.00-13.00 

6.30-14.50 
7.00-15.00 

Bálint Zsuzsanna napocska 26 óra 11.25-16.45 8.45-16.45 
Mészáros Anna 
 

pillangó 26 óra 11.25-16.45 8.45-16.45 

  

A napi pihenőidő 20 perc, amit le kell dolgozni. 

 



9  PS ÁMK CSERKESZŐLŐ INTÉZMÉNYEGYSÉGEINEK MUNKATERVE  2022/2023 

 

52 
 

Az óvodapedagógusok az óvodai foglalkozásokkal le nem kötött munkaidejükben az alábbi feladatokat látják el: 

- Első és legfontosabb az eseti helyettesítés ellátása a zökkenőmentes működés érdekében 
- A pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység (csoportnapló, felvételi-és mulasztási napló, 

hiányzás igazolási napló, gyermekek egyéni fejlesztési naplója, fejlesztési tervek kidolgozása) 
- Jegyzőkönyvek, feljegyzések vezetése 
- Tevékenységek előkészítése (eszközök készítése, előkészítése) 
- Szakmai konzultáció a szakemberekkel, egyéni fejlesztési tervek kidolgozása 
- Gyermekek mérése-értékelése 
- Önértékelés 
- Intézményi dokumentumok, szabályzatok készítésében, módosításában való részvétel 
- Nevelőtestület munkájában történő részvétel (értekezletek, megbeszélések, belső hospitálás) 
- Gyakornok szakmai segítése 
- Ünnepek, ünnepélyek szervezése, lebonyolítása. Sportversenyre való felkészítés 

Színház, előadóművészek szervezése, lebonyolítás.  
Kirándulások szervezése 

- Dekoráció készítése 
- Tehetségműhely, felzárkóztató műhely vezetése, felkészülés a foglalkozásokra 
- Szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap 
- Családlátogatások 
- Önképzés 
- Orvosi vizsgálatok (gyermek, felnőtt) 
- Továbbképzések (online és jelenléti) 
- Intézményi képviselet 

Pedagógiai asszisztens: 

neve csoport munkaidő heti 40 óra 
Varga Brigitta delfin 7.40-16.00 

 

 A napi pihenőidő 20 perc, amit le kell dolgozni. 

Dajkák: 

neve csoport munkaidő heti 40 óra 
Huszárné Pápai Mariann pillangó 6.30-14.50 

8.10-16.30 
8.40-17.00 
váltásban 

Nagy Lászlóné napocska 6.30-14.50 
8.10-16.30 
8.40-17.00 
váltásban 

Benke Judit 
 

delfin 6.30-14.50 
8.10-16.30 
8.40-17.00 
váltásban 

A napi pihenőidő 20 perc, amit le kell dolgozni. 
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Takarító: 

neve munkaidő heti 40 óra 
Kovács Gyöngyi 5.40-14.00 a PS ÁMK intézményben 

5.40-7.00: Ifjúsági Klub takarítása 
7.00-8.00: Iskolai ebédlő takarítása 
8.00-9.00: Közkonyha takarítása 
9.00-10.00: Óvodai feladatok ellátása, 
Mosogatás 
10.00-11.30: Könyvtár takarítása 
11.30-11.40: Óvodai feladatok ellátása Tálalás 
11.40-12.00: Munkaközi szünet 
12.00-14.00: Óvodai feladatok ellátása. 
Mosogatás. Tálalókonyha takarítása. 
 

A napi pihenőidő 20 perc, amit le kell dolgozni. 

 

A munkarendet és a feladatokat a személyi anyagokban megtalálható munkaköri leírások pontosan részletezik. 

Munkaidő nyilvántartáson és jelenléti íven lehet a dolgozók havi munkavégzését nyomon követni. 

Pedagógusok és az általuk ellátott feladatok, funkciók 

Az óvodapedagógusok-pedagógiai asszisztens közötti feladatmegosztás 

óvodapedagógus felelősi feladatok heti rendszerességű 
kiemelt szakmai 
feladatok 

gyermekek 
felkészítése 
fellépésekre, 
versenyekre 
 

Tóth Krisztina 
 

Gyermekvédelmi 
felelős,  
SZMK patronáló 

  

Bencsik Gyöngyike Szüreti tánc, 
Egészségnap 
megszervezése, 
Tornaszoba rendje 
 

felzárkóztató 
műhelyt vezet 

rendezvényekre 
táncos bemutató 
 
környezeti vetélkedő 

Molnárné Kocsis Éva Télbúcsúztatás 
(Télbanya-kiszebáb 
égetés), 
Dekorációs eszközök 
rendszerezése, 
tárolása, 
Udvari játékeszközök 
rendje 

rajzos 
tehetségműhelyt 
vezet 

rajzversenyre 
felkészítés 
 

Kondorosi Piroska Szüreti tánc, 
Óvoda-iskola 
összekötő,  

zenei 
tehetségműhelyt 
vezet 

rendezvényekre 
táncos bemutató 
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Versmondó és 
kistérségi versenyek 
Óvodanyitogató, 
 

versmondó-
mesemondó verseny 

Mészáros Anna Télbúcsúztatás 
(Télbanya.égetés), 
Mesekönyvek rendje 

  

Bálint Zsuzsanna Szüreti tánc, 
Egészségnap 
megszervezése, 
Bábkészlet rendje 

  

Varga Brigitta Szüreti tánc, 
Versmondó és 
kistérségi versenyek, 
Ovi pólók rendje 

  

 

Pedagógiai munkát segítő dolgozók 
 
A pedagógiai asszisztens tanítói végzettséggel rendelkezik. 
Mindhárom csoportban szakképzett dajka segíti a nevelőmunkát. Kiemelt feladatuk az óvodapedagógus  
nevelőmunkájának minél hatékonyabb segítése.  
 
Dajkák közötti feladatmegosztás 

 

dajka megbízatás 
Huszárné Pápai Mariann Egészségügyi szekrény, Pillangó csoport-

öltöző-mosdó, tornaszoba, raktár, udvar 
rendje 

Nagy Lászlóné Iroda, Napocska csoport-öltöző-mosdó, 
raktár, udvar rendje 

Benke Judit HACCP felelős, Delfin csoport- öltöző-
mosdó, mosókonyha, fejlesztő szoba, raktár, 
udvar rendje 

 

A munkaköri leírásban foglaltakon túl, minden, amivel a vezető esetenként megbízza őket. 

 

 

 

 

 

Szervezeti feltételek 
 
Intézményi szintű előadások, tudásmegosztás, konzultáció 
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Továbbra is tervezzük, hogy aki továbbképzésen, előadásokon részt vett, ismereteit a 
kolléganőknek átadja. 

Belső hospitálások működtetése nagyon fontos.  

Programjainkra tervezünk külső előadókat hívni, akik előadásán az óvoda alkalmazottai 
lehetőségükhöz mérten részt tudnak venni 
 
Intézményünk folyamatos megújulásra törekszik, fontos az innováció. 
 
 
7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 
pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 
 
A csoportnaplónk az alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak megfelelő tartalommal 
rendelkezik. 

Az óvoda több csoportját érintő programterv 

időpont rendezvény résztvevők felelős 

2022. 09. 01. 
Egyed napja 

Kenyér készítésével 
kapcsolatos 

néphagyományok 

gyermekek, 
óvodapedagógusok, dajkák 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2022.09.08. 
Kisasszony napja 

Diószedés, diótörés 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2022.09.30. A népmese napja 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2022.10.04. Állatok Világnapja 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, 
dajkák 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 
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2022.10.15. 
Teréz napja 

Betakarítási munkák 
 

gyermekek 
óvodapedagógusok 

dajkák 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2022.10.26. 
Dömötör napi népszokások 

Pásztorünnep 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2022.10.28. Szüretkezdő nap 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2022. 11.01. Mindenszentek napja 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2022.11.07. 
Egészségnap-rajzverseny 

(nyílt nap) 

gyermekek 
óvodapedagógusok 

dajkák, szülők 

Tóth Krisztina 
Bencsik Gyöngyike 

Molnárné Kocsis Éva 
Kondorosi Piroska 

Mészáros Anna 
Bálint Zsuzsanna 

Varga Brigitta 

2022.11.11. Márton nap 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2022.11.19. 
2022.11.25. 

Erzsébet, Katalin nap 
Fonó, társas munkák 

Hímzés-varrás 

gyermekek, 
óvodapedagógusok, dajkák 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2022. 11.30. 
András nap 

Advent kezdete 
Adventi koszorú készítése 

gyermekek 
óvodapedagógusok 

dajkák 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 
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2022.12.06. Mikulás 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák 

Tóth Krisztina 
Bencsik Gyöngyike 

Molnárné Kocsis Éva 
Kondorosi Piroska 

Mészáros Anna 
Bálint Zsuzsanna 

Varga Brigitta 

2022. 12.13. 
Luca napja 

 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2022. 12.16. Mézeskalácssütés 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák, 
szülők 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2022. 12.20. Karácsony 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák 
szülők 

Tóth Krisztina 
Bencsik Gyöngyike 

Molnárné Kocsis Éva 
Kondorosi Piroska 

Mészáros Anna 
Bálint Zsuzsanna 

Varga Brigitta 

2023. 01.06. Vízkereszt 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2023.02.07. 
„Télbanya-kiszebáb 

égetése” 

Óvodapedagógusok 
gyermekek, dajkák, szülők, 

érdeklődők 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2023.02.08. Farsangi karnevál 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, szülők, 
dajkák, meghívott vendégek 

Tóth Krisztina 
Bencsik Gyöngyike 

Molnárné Kocsis Éva 
Kondorosi Piroska 

Mészáros Anna 
Bálint Zsuzsanna 

Varga Brigitta 

2023.02.21. Házi versmondó verseny 
gyermekek, 

óvodapedagógusok 

Bencsik Gyöngyike 
Kondorosi Piroska 
Bálint Zsuzsanna 

Varga Brigitta 
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2023.03.  
Kistérségi tehetségnapok 

rendezvénysorozat: 
Versmondó verseny 

gyermekek, 
óvodapedagógusok 

Bencsik Gyöngyike 
Kondorosi Piroska 
Bálint Zsuzsanna 

Varga Brigitta 

2023.03.15. Március 15. megünneplése 
gyermekek, 

óvodapedagógusok 

               
Bencsik Gyöngyike 

Molnárné Kocsis Éva 
Kondorosi Piroska 

Mészáros Anna 
Bálint Zsuzsanna 

Varga Brigitta 

2023.03.20. 
Víz Világnapjának 

megünneplése 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák,  

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2023.04. 12.-13. Húsvét 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2023.04. 17. 

„Óvodanyitogató” 
(nyílt nap a leendő 

óvodások és szüleik 
részére) 

gyermekek, 
óvodapedagógusok, dajkák 

 
         Kondorosi Piroska 
          Varga Brigitta 

 

2023. 04.21. 
  

Föld napjának 
megünneplése 
(virágültetés) 

családi délután 

gyermekek, 
óvodapedagógusok, dajkák, 

szülők 

Tóth Krisztina 
Bencsik Gyöngyike 

Molnárné Kocsis Éva 
Kondorosi Piroska 

Mészáros Anna 
Bálint Zsuzsanna 

Varga Brigitta 

2023.04. 

Kistérségi tehetségnapok 
rendezvénysorozat: 
Természetismereti 

vetélkedő 

gyermekek, 
óvodapedagógusok,  

Bencsik Gyöngyike 

2023.04. vége 
május eleje 

Óvodai beiratkozás 
leendő óvodások és szüleik, 

óvodavezető 
Tóth Krisztina 

2023.04.30.  
Májusfa díszítése az 

udvaron 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
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Varga Brigitta 

2023.05. 
03.-04.-05. 

Anyák napja 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák, 
meghívott vendégek 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

         Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2023.05.08. 
 

Madarak és fák napja 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
        Varga Brigitta 

2023.05. 
23.-24.-25. 

 
Évzáró 

gyermekek, 
óvodapedagógusok, dajkák, 

meghívott vendégek 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2023.05. Csoportkirándulások 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2023.05.26. 
 

Ballagás 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, 
dajkák,szülők 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 

2023.05.30. Gyermeknap 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák, 
szülők 

Tóth Krisztina 
Bencsik Gyöngyike 

Molnárné Kocsis Éva 
Kondorosi Piroska 

Mészáros Anna 
 Bálint Zsuzsanna 

Varga Brigitta 

2023.06.  Pünkösd 
gyermekek, 

óvodapedagógusok, dajkák 

Bencsik Gyöngyike 
Molnárné Kocsis Éva 

Kondorosi Piroska 
Mészáros Anna 

Bálint Zsuzsanna 
Varga Brigitta 
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Megjegyzés: A programok bővülhetnek a csoportértekezleten, szülői megbeszélések, 
kezdeményezések által meghatározottak szerint, illetve csökkenhetnek a COVID járvány miatt. 
Óvodán kívüli gyermek programok: 

- Színházlátogatások  
- Helytörténeti Múzeum látogatása 
- Arborétum-Tiszapart kirándulás Tiszakürtre 
- Hátizsákos hosszabb rövidebb gyalog túrák, kirándulások 
- Látogatás az iskolába 
- Gyermeknapi kirándulások 

 

Az öt éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos terve 

1.A nevelési, -tanulási, -fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- Az intézményi kulcsfolyamatok irányítása során elsősorban a gyermeki fejlődés 
eredményeinek javítására helyezi a hangsúlyt 

- Irányítja a nevelési éves terv és a tevékenységek dokumentumainak összehangolását, annak 
érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a Helyi Pedagógiai Program követelményeinek 
teljesítését valamennyi gyermek számára 

- Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális támogatást kapjanak 

2.A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- Figyelemmel kíséri az aktuális külső s belső változásokat, konstruktívan reagál rájuk, ismeri 
a változások szükségességének okait 

- Nyomon követi a célok megvalósulását 

- Informálja kollégáit a megjelenő változásokról, lehetőséget biztosít önálló információ 
szerzésre (előadások, konferenciák) 

3.Önmaga stratégiai vezetés és operatív irányítása 

-Ismeri a szakmai önértékelés modelljeit és eszközeit, felhasználja az eredményeket 

- Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások tapasztalatai alapján 
folyamatosan fejleszti 

- A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, a 
tervezésben, a végrehajtásban 

4.Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét meghatározza 
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- Irányítja és aktív szerepet játszik az intézményi országos önértékelési rendszer kialakításában 
és működtetésében 

- Támogatja és ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozások 
változásait 

-  Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt 

- Hatékonyan együttműködik a fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások 
biztosítása érdekében.  

 

Védő-óvó feladatok 

 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés 
kritériuma 

Szülői nyilatkozatok 
és a rendszeres 
gyermekvédelmi 
támogatás 
dokumentumának 
összegyűjtése 

Intézményvezető A határozat 
érvényességének 
napjától, illetve 

ingyenes étkezés 
igénybevétel előtti 

nap 

Minden szülő 
kitöltötte a 
nyilatkozatot.  

A gyermekek 
egészségére, a 
balesetveszély 
elhárítására 
vonatkozó szülői 
aláírások begyűjtése 

Csoportos óvónők A csoport szülői 
értekezlete 

Minden szülő aláírta a 
szükséges 
nyilatkozatot. 

Gyermekvédelmi 
statisztika elkészítése 

Gyermekvédelmi 
felelős 

2022.10.01. Gyermekvédelmi 
kimutatás készül. 

Munka-tűzvédelmi 
oktatás a dolgozók 
részére 

Intézményvezető 2022.12.31. Minden dolgozó 
oktatásban részesül, 
elkészül a 
jegyzőkönyv. 

Katasztrófa védelmi 
ismeretnyújtás 
gyermekek részére 

Csoportos óvónők 2022.10.31. Minden gyermek, 
oktatásban részesül, 
elkészül a 
jegyzőkönyv 
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Udvari játékeszközök 
használata, 
szabályainak 
megismertetése a 
gyermekekkel 

Csoportos óvónők 2022.09.01. A gyermekek ismerik 
a veszélyeket, a helyes 
eszközhasználatot. 

Tűzriadó 
lebonyolítása 

Munka- és 
tűzvédelmi felelős 

2022.12.31. A tűzriadó rendben, 
előírásnak 
megfelelően lezajlott. 

Üzem egészségügyi 
vizsgálat 

Intézményvezető Egészségügyi 
könyvek 

érvényessége 

Minden dolgozó részt 
vett. 

 

Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések terve 
Az óvoda nevelőtestülete gyermekvédelmi feladatait a pedagógiai programban 
meghatározottak szerint végzi, együttműködve a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal 
és a Jegyzővel.  
A gyermekekkel  

- az óvodai nevelési év elején, valamint  
- szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt a gyermekek életkorának és 
fejlettségi szintjének megfelelően ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat. 
 

Veszélyforrás  Megelőzés  Elvárt magatartásforma  
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  
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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/ajtó 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  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  

 

 

 

……………………………… 

Tóth Krisztina 
Intézményvezető 

 
 

Cserkeszőlő, 2022.08.08. 

 

Melléklet:  

- Intézményvezető belső ellenőrzési terve 
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Mellékletek 

Intézményvezető belső ellenőrzése  
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja  
A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai 
tevékenységére kiterjed.  
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi 
feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése.  
Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása.  
A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények  
A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények:  

 fogja át a pedagógiai munka egészét,  
 segítse elő valamennyi pedagógiai munka, emelkedő színvonalú ellátását,  
 a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje 

a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére,  
 támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását,  
 a szülői közösség (óvodaszék) észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az 

oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását,  
 biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,  
 támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását,  
 hatékonyan működjön a megelőző szerepe.  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak  
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult:  

 az intézmény vezetője,  
A pedagógiai munka belső, valamely témájú területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény 
valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet.  
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái  
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek:  

 szóbeli beszámoltatás,  
 írásbeli beszámoltatás,  
 értekezlet,  
 foglalkozáslátogatás,  
 dokumentumelemzés 

A pedagógiai munka külső ellenőrzése - Országos pedagógiai - szakmai ellenőrzés Az 
országos pedagógiai ellenőrzés a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok 
szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében. (20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet) 
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái: 

• A pedagógus ellenőrzése 
• Az intézményvezető ellenőrzése 
• Az intézményellenőrzés 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait nyilvánosságra kell hozni, a 
személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával. 
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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 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 
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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) 

 

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások 

Térítés ellenében használható szolgáltatásaink: 
Dokumentumok kölcsönzése, könyvek, folyóiratok 
Könyvtárközi kölcsönzés 
Internet szolgáltatás 



9  PS ÁMK CSERKESZŐLŐ INTÉZMÉNYEGYSÉGEINEK MUNKATERVE  2022/2023 

 

70 
 

            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.  

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.  



9  PS ÁMK CSERKESZŐLŐ INTÉZMÉNYEGYSÉGEINEK MUNKATERVE  2022/2023 

 

71 
 

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 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9  PS ÁMK CSERKESZŐLŐ INTÉZMÉNYEGYSÉGEINEK MUNKATERVE  2022/2023 

 

72 
 

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 

11.5.1. a programok résztvevőinek száma 0 

11.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok 
száma 

0 
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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 

Képdokumentum (db) 0 

Elektronikus (digitális) dokumentum (db)  0 

Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db) 0 
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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. 

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

Március 28-31 

"Internet Fiesta" Országos programsorozathoz való kapcsolódás Március hónapban 
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"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. 

"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. 
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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. 

 

 

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. 
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" 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 
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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:  
 
     97/2022.(IV.06.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat. Okirat 
száma: CSP/2734-2/2022. 
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.  
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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 2022.04.06-án kiadott, elfogadott SZMSZ. 
 
 
 
 
 
Cserkeszőlő, 2022.09.01. 

 
 
 
 
............................................ 
Boriné Kelemen Margit   
    bölcsődevezető   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 



18 
 

 



19 
 

 
1. számú melléklet 

 
 
 
 
 

Az intézmény szervezeti felépítése 
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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. 
Köteles mindazt a feladatot ellátni, amellyel az intézményvezető megbízza. 
 
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 

 



24 
 

 
 

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. 
 
Köteles mindazt a feladatot ellátni, mellyel a bölcsődevezető megbízza. 
 
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. 
 
Köteles mindazt a feladatot ellátni, amivel a bölcsődevezető megbízza. 
 
 
 
 
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 
           Beosztása/munkakör megnevezése/: tálaló konyhai dolgozó 

     Besorolása: 
     Közalkalmazotti kulcsszám:  
     FEOR szám:  

           Előírt szakképzettsége:  
     Iskolai végzettség:  
     Munkahelye:  

           Heti munkaideje: 
     Munkarendje:  
     Munkáltatói jogkör gyakorlója (beosztása): ÁMK intézményvezető 
     Közvetlen felettese: bölcsőde tagintézmény vezető 
 
      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. 

 
VII. Felelőssége: Felel az élelmezéshez szükséges nyersanyagok előkészítéséért, 

gazdaságos anyagfelhasználásért. Felel meghatározott időpontokban való szakszerű 
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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!  

 
 
Köteles mindazt a feladatot ellátni, amellyel a bölcsődevezető megbízza. 
 
 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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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 
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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 … …/2022 .h at á rozat áv al  fo gad ta  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 
 
     131/2022.(V.30.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat. Okirat száma: CSP/2734-2/2022. 
 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, tevékenységüket összehangoló 
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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. 
Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor véleményt kell kérni a fenntartótól, a szülői szervezettől 
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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 
egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást, 
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  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 
  zajvédelmi szabályok a gyermekek védelmében 
  kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (tartós gyógykezelésben részesülő gyermekek 
  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 
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segítő különféle szabályzatok és egyéb, mindenkori törvényi előírásoknak megfelelő szabályzatok, dokumentumok: 
-  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 
- HIT 
-  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 
- Munkáltatói egyéb juttatás szabályzat 
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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 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/2734-2/2022 

Alkalmazandó 2022.08.12. 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: 
Cserkesző lő Község i  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 11 fő 

 intézményvezető, 
 óvodavezető helyettes 
 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 helyet tes 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 amin t  
 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-nevelés i ,  tanulási ,  taní tás i ,  fej lesztési ,  d iagnoszt 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 meghatározot 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 van szerződésünk 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. 
 A diabéteszes gyermekek ellátása  

A tartós gyógykezelés alatt álló gyermekeket az Nkt 4.§-a szerint kiemelt figyelmet igénylő gyermekként 
kell kezelni. 

 

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 olyan elektroakusztikus rendezvényen, ahol óvodás korú gyermekek részt vesznek a hangnyomás szint 

nem haladhatja meg a Laeq M30 75 dB értéket. 
 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 
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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. 

 
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 
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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, 
  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 munkaideje heti 40 óra, kötelező óraszáma heti 24 óra, 
 
  Az intézmény dolgozóinak munkaideje heti 40 óra, melyből az óvodapedagógusok heti 32 órát köteles 

gyermekcsoportban eltölteni, valamint heti négy órában köteles az intézményben felkészülni a 
következő napi feladatokra és ellátni az adminisztrációs feladatokat, valamint az eseti helyettesítést, 
elrendelt feladatot. 
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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. 

  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 
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 Elsősegélynyújtás, sérült ellátása. 
 Orvoshoz szállítás, illetve mentő értesítése (szükség szerint) az óvónő által. 
 Szülő értesítése. 
 Baleseti jegyzőkönyv készítése. (www. om.hu/baleset) weboldalon. 

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, 



32 

 

 

 a közművezetékek helyéről 
 az épületben tartózkodók létszámáról, életkoráról, 
 az épület kiürítéséről. 

 
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 3 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 
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  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 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. 
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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. 

 
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, fes tés ,  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 

5. TARTALMI MUNKA SZERVEZÉSE 

6. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE A HAGYOMÁNYOK 
ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 
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 A hagyományápolás célja az intézmény hírnevének megőrzése, növelése. 
 A hagyományápolás – bevonva ebbe a gyermekeket is – az óvoda valamennyi dolgozójának 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  v aló  r é szv é t e 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 
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 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 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 he lyet 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, 

7. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK EGYÉB FŐ SZABÁLYAI 
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 továbbképzések, előadások megtartása, 
 munkaközösségben feladatvállalás és színvonalas munkavégzés, 
 a nevelés terén újító tevékenységek végzése (helyi nevelési gyakorlat kidolgozása, 

eredményességének gyakorlati bizonyítása). 

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. 
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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. 
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. 
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 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 
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 figyelembev é t e l év e 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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Záró rendelkezések 
 

Legitimációs záradék 
 
 
 

 
 
A Szervezeti és működési szabályzatot véleményezte az intézmény Szülői Munkaközössége. 
 
 
 
……………………………………….    ………………………………. 
dátum          SZMK elnök 
 
 
A Szervezeti és működési szabályzatot 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 a Szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának napja. 
 
A Szervezti és működési szabályzat felülvizsgálata évente, illetve törvényi változásnak megfelelően 
történik. Az esetleges módosítások, kiegészítések mellékletként kerülnek csatolásra a fenti szabályok 
alapján. 
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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  

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 Közétkeztetési 

konyhára. 
 
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. 
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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 
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, 
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 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  
 
Feladatkörök 
Kötelező óraszámában ellátandó feladatok csoportban 

A kötelező óraszámon felül ellátandó vezetői feladatok 
- pedagógiai 
-  hatáskörébe utalt munkaügyi 
- hatáskörébe utalt tanügy igazgatási 
-Minden, amivel az intézményvezető megbízza 

 
Egyéb feladatok, megbízatások 
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében 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 2022.09.01. lép életbe. 
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
 
Kelt: Cserkeszőlő, 2022.09.01. 
 
 
 …………………………………………........ 
         
 
   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, 2022.09.01. 

        ……………………………………
            

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.:6.30-13.20 
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) 

 A gyermekekre vonatkozó információkat a szülőkkel és a csoporthoz tartozó 
munkatársakkal bizalmasan közli. Törekszik a megbeszélések intim jellegét biztosítani 
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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. 
Figyelmezteti a szülőt, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 
érdekében intézkedést tart szükségesnek. A gyermek szülőjével minden, a gyermekével 
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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. 

Köteles mindazt ellátni, amivel az intézményvezető megbízza. 
 
 

Cserkeszőlő, 2022.09.01. 
       …………………………………….. 

                     
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, 2022.09.01. 
 
       ………………………………………….. 

 
óvodapedagógus 
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GYAKORNOK MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 
Munkáltató 
Munkáltató neve PS ÁMK Cserkeszőlő 
Székhelye 5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál u.1. 

Munkavégzés helye 5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál u.1. 
Munkáltatói jogkör 
gyakorlója  

intézményvezető 

 
Munkavállaló 
Neve  
Születési neve  

Születési helye  Ideje  
Anyja neve  

Lakcíme   
Munkáját a Munka törvénykönyve (Mt), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 
XXXIII. Törvény (Kjt), az 2011.évi LXXC. Nemzeti Köznevelési törvény, az azt kiegészítő 
végrehajtási rendeletek, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az 
óvodavezető irányítása és ellenőrzése alatt végzi. 
Munkakör 
Megnevezése óvodapedagógus/gyakornok  
Kinevezője intézményvezető 

A kinevezés 
időtartama 

2022.09.01.-2024.08.31. 

FEOR száma 2432 
Munkaideje, 
munkaidő - 
beosztása 

40 óra/hét 
 
A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes 
munkaideje hatvanöt százaléka, azaz heti 26 óra lehet. 
Kötött munkaideje 26 óra/ hét  
A kötelező órából fennmaradó időben: heti 6 órában hospitálás, 
foglalkozás látogatása a mentornál, konzultáció a mentorral 
 
Kötelező óra: 
11.25-16.45 
 
neveléssel-oktatással le nem kötött ideje 4 óra 
 
 
 

Munkavégzés 
helye épületen 
belül 

Az óvoda épülete és udvara 

A munkakör 
célja 

A családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyermek testi-lelki 
egészségének szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése és megóvása. 

Munkavégzéshez - szakképzettséget igazoló főiskolai diploma 
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szükséges 
(végzettség, 
ismeret, egyéb) 

- egészségügyi alkalmasság 
- hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését 
nem teszi lehetővé 
- jó kapcsolatteremtő képesség  
- empátia  
- kedves - nyílt - innovatív személyiség 
- jó szervező képesség 
- IKT eszközök használata 

Feladatai, főbb 
tevékenységei 

1. Pedagógiai, a kötelező óraszámon belül 
2. Tanügy-igazgatási, adminisztráció, hospitálás, foglalkozások 

előkészítése a neveléssel-oktatással le nem kötött időben 

 

Pedagógiai: 

 

Alapvető feladata az Nkt. 62.§ alapján: 
- A rábízott gyermekek nevelése, oktatása, fejlesztése, melyet az Óvodai 

Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban a Helyi Pedagógiai 
Programban megfogalmazott célok és feladatok figyelembevételével 
önállóan és felelősséggel köteles elvégezni. 

- Az óvoda Helyi Pedagógiai Programjában elfogadott cél és 
feladatrendszer megvalósítása, abban foglaltaktól eltérni nem lehet. 

- Irányadó továbbá a nevelőtestület által elfogadott éves pedagógiai 
munka terve, a csoport nevelési- oktatási terve, a tanév rendjéhez 
igazodó események terve. 

- Maradéktalanul tiszteletben tartja a gyermekek, a szülők, valamint a 
munkatársak emberi méltóságát és jogait, javaslataikra, kérdéseikre 
érdemi választ ad. 

- A gyermekek problémáira érzékenyen reagál, bánásmódja kedves, 
barátságos. 

- Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja 
felügyelet nélkül. 

- Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik 
a gyermekkel, annak tudatában, hogy modell, minta, esetleg példakép 
számukra. 

- Gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének 
kibontakoztatásáról, a hátrányok kompenzálásáról, ennek érdekében 
tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni 
képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális 
helyzetét. 

- A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó 
nevelőmunkáról. 

- A család mellett és nem helyette, partnerként vesz részt a nevelési 
folyamatban, tiszteletben tartva a családi nevelés hagyományait. 

- Felismeri a gyermekeknél a pozitív vagy negatív irányban eltérő 
képességeket. 

- Színes, gazdag tevékenységekkel és tapasztalatszerzési lehetőségekkel 
a gyermek önkéntelen figyelmére alapozva tárgyilagosan, sokoldalúan 
és változatos módszerekkel közvetítse az ismereteket a gyermekek 
számára, mellőzze a verbalitást és a felnőtt központú ismeretszerzési 
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formákat. Átadja a gyermek részére az egészségük, testi épségük 
megőrzéséhez szükséges ismereteket. 

- A külső világ tevékeny megismeréséhez biztonságos külső 
helyszínekről, kísérletekről gondoskodik. 

- Óvintézkedéseket tesz a veszélyeztetettség, sérülések, balesetek 
megelőzésére. 

- A bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, 
felzárkóztatásának elősegítse.  

- A gyermekeket egymás szeretetére és tiszteletére nevelje, a családi élet 
értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együttműködésére, 
környezettudatosságra, egészséges életmódra és hazaszeretetre. 

- Kompetenciáinak határai belül egyénileg foglalkozzon a különleges 
bánásmódot igénylő gyermekekkel, szükség szerint együtt működjön 
a gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más 
szakemberekkel.  

- Kötelező óraszámát a gyermekcsoportban tölti, megfelelően 
előkészített tevékenységeket, ismeretszerzési lehetőségeket 
biztosítson a gyermekek számára, ismerje és használja az információs 
és kommunikációs technológiák (IKT) adta lehetőségeket. 

- Pontosan és aktívan vegyen részt a nevelőtestület értekezletein, az 
éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  

- Határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket. 
- Hivatásához méltó magatartást tanúsítson. 
- A gyermekek érdekében működjön együtt munkatársaival és más 

intézményekkel. 
- Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatának 

megszervezésében. 
- Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 

gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 
feltárásában, megszüntetésében. 

- Mozdítsa elő a gyermek, erkölcsi fejlődését, a közösségi 
együttműködés magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen 
azok betartatására, egymás szeretetére és tiszteletére. 

- Gyakorolja a reális önértékelést, önreflexiót. Legyen tisztában az 
óvodapedagógus kompetenciáinak jelentőségével. 

- Pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család 
együttműködését (szülői értekezlet, családlátogatás, egyéni 
beszélgetés, nyílt nap, közös programok). 

Tanügy-

igazgatás, 

adminisztratív 

teendői: 

 

- Az intézményt szabályozó dokumentumok tartalmát jól ismerje, 
azonosuljon vele, és felelősségteljes megvalósítását magára nézve 
kötelezőnek tekintse. 

- Az SZMSZ, valamint az óvoda házirendjében megfogalmazottakat 
betartja és betartatja a vele kapcsolatban álló gyermekekkel és azok 
szüleivel, 

- Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket. 
- Naprakészen vezeti a kötelező tartalmi elemeket tartalmazó csoport 

naplót: heti rend, napirend, csoportos szokásrend, nevelési terv 
(féléves bontásban), kétszer féléves értékelés, heti ütemterv – játék, 
mozgás, verselés-mesélés, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, 
rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, külső világ tevékeny 
megismerése. A foglalkozásokhoz vázlatot és reflexiót készít. 
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- Nyomon követi a gyermekek hiányzását, naprakészen vezeti a 
mulasztási naplót. 

- Családlátogatást végez óvodapedagógus társával. 
- A kötött munkaidejét (26 óra) a gyermekkel való közvetlen, a teljes 

óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania. 
- A fennmaradó időbe hospitálás, foglalkozás látogatása a mentornál, 

konzultáció a mentorral. 
Általános 
szabályok: 
 

- Az óvodában olyan időpontban kell megjelennie, hogy 
munkaidejének kezdetekor munkavégzésre kész állapotban 
rendelkezésre álljon. Munkaidő alatt csak a vezető, távollétében a 
helyettes engedélyével hagyhatja el az óvodát. Az óvodából való 
távozást és érkezést az erre a célra használatos nyilvántartásba 
bevezeti. 

- Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és 
balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat. 

- A gyermekeket felnőtt felügyelet nélkül hagyni tilos! Dajkára csak 
rövid időre, indokolt esetben, a vezető engedélyével lehet. A 
mennyiben a távollétében bármilyen baleset történik, a felelősség 
változatlanul a z óvodapedagógust terheli. A dajka nem vonható 
felelősségre. 

- Gyermekek között nem használhat telefont. (SMS-ezésre sem) 
Magánügyben váltótárs beérkezését követően, röviden, a nevelő 
munka zavarása nélkül beszélhet. 

- Az óvoda területén tilos a dohányzás! A láncdohányzás nem 
tolerálható. 

 
 
 

 
A szabadság 

felhasználásával 
és hiányzással 

kapcsolatos 
szabályok 

Éves szabadságolási tervet készít tájékoztató jelleggel. Felettesével a 
szabadság kikérése előtt legalább 15 nappal előtte egyeztet (kivéve a 
rendkívüli esetet). 
Szabadságát a szorgalmi időn kívül - a június 1-jétől augusztus 31-éig 
tartó időszak - a munkáltató adja ki. 
Szorgalmi időben kivételes esetben, csak néhány nap kiadására van 
lehetőség, a vezető mérlegelése alapján. 
Munkahelyi érdekre hivatkozva a felettes a 46 napból 15 napot 
visszavonhat. 

- továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés, 
- a nevelési-oktatási intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelés, 

oktatás tevékenységi körébe tartozó tevékenység 

Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a 
munkaidő megkezdése előtt min. 2 órával jelezni kell a vezetőnek. 

Elvárható 
magatartási 

követelmények 

Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelem 
és a közösségi együttműködés normáit. 
A humanista pedagógiai elvekkel ellentétes büntetést nem alkalmaz. (testi 
fenyítés, megfélemlítés, a csoporttól való elkülönítés, alvásra, vagy 
ételfogyasztásra való kényszerítés) 
Magatartását a pedagógiai elhivatottság, a türelem, az elfogadás, a 
következetesség, megbízhatóság jellemezze. 
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Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és 
beszédkultúrájával értékeket közvetít, képviseli a helyi pedagógiai 
program szellemiségét. 
Óvja a gyermekek jogait, tiszteletben tarja emberi méltóságukat! 
Kommunikációját, a munkatársai iránti tisztelet, együttműködési és 
kompromisszum készség jellemezze. 
Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban 
szervezi munkáját, törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok 
kialakítására. 
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó 
munkahelyi légkör alakításának. 

Önképzéssel 
kapcsolatos 
elvárások 

Hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános 
műveltségét. Teljesítse a gyakornoki szabályzatban, a gyakornokkal 
szemben támasztott elvárásokat. 

Hatásköre 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak a törvény és 
jogszabályok által, valamint az óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat, 
hatásköre és képviseleti joga az általa vezetett gyermekcsoportra terjed ki. 
A pedagógiai szabadság helyes értelmezése mellett, az intézmény 
pedagógiai programjának szellemiségét figyelembe véve megválaszthatja 
a nevelő-oktató munkájához a megfelelő módszereket, eszközöket. 

Felelőssége 

Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoport szobában 
elhelyezett leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért leltári 
felelősséggel tartozik. 
Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival, munkájával, a 
gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali 
titkot megőrzi.  
E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő 
nélkül fennmarad. 

 
 
Kapcsolatok 
 

Közvetlen felettese az intézményvezető 
Együttműködésre 

köteles 
A gyermek érdekében működjön együtt munkatársaival. Továbbá a 
szülőkkel és más társintézményekkel. 

Kapcsolattartási 
kötelezettsége 

Az intézmény vezetőjével, közvetlen felettesével és a nevelőtestület 
tagjaival. Az óvoda szülői közösségével. 

Információ 
szolgáltatási 

kötelezettsége 

Titoktartási kötelezettség terheli!  
Gyermekekkel kapcsolatos bármilyen információhoz jut, azt 
továbbítania kell a felettese felé.  
A tudomására jutott hivatalos titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe 
tartozik az intézmény működésével összefüggő belső problémák, az 
óvoda szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy 
munkaügyi viták. 
Adatszolgáltatása során ügyeljen a személyiségjogok érvényesülésére, 
az adatszolgáltatási szabályzatban meghatározott módon. 
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Távolléte esetén őt 
helyettesíti 

Elsősorban a váltótársa, ill. a vezető által kijelölt óvodapedagógus. 
A helyettesítést az óvodavezető helyettes osztja be. 

Távollétében 
helyettesítheti 

óvodapedagógus társai 

 
 
 
Hatályos: 2022.09.01-től (amennyiben nincs jogszabályi változás) gyakornoki idő végégig: 
2024.08.31-ig. 
 
 
 
Záró rendelkezés: 
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, amelyekkel a felettese 

alkalmanként megbízza. 
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
Cserkeszőlő, 2022.09.01. 

P.H. 
 

…………………………………………………. 
 
 

munkáltatói jogkör gyakorlója 
Nyilatkozat: 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. 
Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntető 
jogi felelősséggel tartozom. 
A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően 
használom. 

 
 
Cserkeszőlő, 2022.09.01. 
                                                                              ………………………………………. 
                                                                                               munkavállaló 
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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. 

Köteles mindazt ellátni, amivel az intézményvezető megbízza. 

 

Ezen munkaköri leírás 2022.09.01-jén lép életbe. 
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.  
 
 
 
Cserkeszőlő, 2022.09.01. 
 
 
         …………………………. 

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, 2022.09.01. 

 
       ………………………………………. 

Pedagógiai asszisztens 
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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. 
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. 
Köteles mindazt ellátni, amivel az intézményvezető megbízza. 

 
Cserkeszőlő, 2022.09.01. 
 
        …………………………………… 
 
          
 

         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, 2022.09.01. 
        …………………………………… 
 
            
         dajka 
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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:  
               5.40-8.00 óra: Iskolai ebédlő, Ifjúsági Klub 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. 
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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 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; 
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 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 

Köteles mindazt ellátni, amivel az intézményvezető megbízza. 

ZÁRADÉK 

Ezen munkaköri leírás 2022.09.01-jén lép életbe. 
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
 
 
Kelt: Cserkeszőlő, 2022.09.01. 
 
 
 …………………………………………........ 
 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, 2022.09.01. 

 

………….………………………………………. 
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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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 
 
     131/2022.(V.30.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat. Okirat 
száma:CSP/2734-2/2022. 
 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 32 fő, közalkalmazotti jogviszonyban. Intézményegysé-
genkénti felosztásban:  
Napköziotthonos Óvoda: (13 fő)  
1 fő ÁMK Intézményvezető (egyben a Napköziotthonos Óvoda vezetője) 
6 fő óvodapedagógus (Ebből 1 fő gyermekével otthon van) 
1 fő pedagógiai asszisztens 
4 fő dajka (Ebből 1 fő gyermekével otthon van) 
1 fő takarító részmunkaidőben 
Bölcsőde: (11 fő) 
1 fő bölcsődei intézmény egység vezető (ÁMK általános helyettes) 
6 fő kisgyermek gondozó 
3 fő bölcsődei dajka 
1 fő konyhai kisegítő (2022.09.01-től áthelyezve a PS ÁMK Cserkeszőlő Közétkeztetési 
Konyhájára) 
Könyvtár- és Közművelődés: (1 fő)  
1 fő könyvtáros  
Közétkeztetési konyha (7 fő)  
1 fő élelmezésvezető 
2 fő szakács 
3 fő konyhalány 
1 fő ételkiosztó 
 
 
 
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 fő az ÁMK intézményvezetője) és a peda-
gógusok munkáját közvetlenül segítő 3 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő technikai 
dolgozó (takarító-részmunkaidőben) 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 
 zajvédelmi szabályok a gyermekek védelmében 
 kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (tartós gyógykezelésben részesülő gyermekek) 
 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. 
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Pedagógiai program 
Az intézmény az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készíti pedagógiai prog-
ramját A pedagógiai program meghatározza 

 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 
- HIT 
- Továbbképzési program – Beiskolázási terv  
- Integrált kockázatkezelés eljárásrendjének szabályzata 
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-  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 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, 
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AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 az egyes csoportokban a gyermekek létszámát. 

 

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. 
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Az intézmény alkalmazott dolgozói 11 fő 
 intézményvezető, 
 óvodavezető helyettes 
 óvodapedagógusok, 
 nevelőmunkát közvetlenül segítő személyzet: 

 pedagógiai asszisztensek, 
 dajkák 
 takarító (részmunkaidőben) 

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 
 eredményeiről, 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. 

 A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, testi-, lelki egészségének bizto-
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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 amin t  
 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 valameny-

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-nevelés i ,  tanulási ,  taní tás i ,  fej lesztési ,  d iagnoszt 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-
határozot t  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 eddig csak a gyakorlati oktatást végezte el egy óvodapedagógus a cukorbeteg gyerme-
kek ellátásával kapcsolatos, így speciális eljárásrend szerint, a gyermekorvossal kötünk szerződést e tekin-
tetben. Ez az óvodapedagógus az elméleti képzést is elvégzi a közeljövőben. 
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 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. 

A tartós gyógykezelés alatt álló gyermekeket az Nkt 4.§-a szerint kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekként kell kezelni. 
 

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 

kereskedelmi 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. 
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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-

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. 
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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 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 köte-
lesek gyermekcsoportban eltölteni, valamint heti négy órá ban kötelesek az intézményben felké-
szülni a következő napi feladatokra és ellátni az adminisztrációs feladatokat, 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, 
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valamint tűz esetén előírt utasításokat, a menekülés útját. 
 

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. 
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 Baleseti jegyzőkönyv készítése. (www. om.hu/baleset) weboldalon. 
 

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. 



   Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő 
 Szervezeti és Működési Szabályzat 

  

33 
 

 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: 

 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, 
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 a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete, 
 a hit- és vallásoktatás, 
 az intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata. 

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, fes tés ,  min-
tázás, festés, kézi munka, mozgás, külső világ tevékeny megismerése, munka jellegű 
feladatok, tevékenységben megvalósuló tanulás. 

 TARTALMI MUNKA SZERVEZÉSE 
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AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK 
ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 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 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  v aló  r é szv é t e 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. 
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. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK EGYÉB FŐ SZABÁLYAI 

 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. 

 
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 helye t tes  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. 



   Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő 
 Szervezeti és Működési Szabályzat 

  

37 
 

 Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladat-
ra, határozott időre, átmeneti időszakra. 

 
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. 

 
 
 



   Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő 
 Szervezeti és Működési Szabályzat 

  

38 
 

 
 

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. 
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 Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok idején köteles igazolni, hogy beirat-
kozott az adott félévre. 

 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-
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ti 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 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, 
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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 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 figyelembev é t e l év e 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. 
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Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az in-
tézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

 
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 
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Az intézményegység feladatait l főfoglalkozású közalkalmazott (szakalkalmazott) végzi. A 
feladat ellátáshoz rendelkezésre álló épület: Cserkeszőlő Ady Endre utca 1/a. 
 
 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 
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Könyvtár és Közművelődés 
5465 Cserkeszőlő, Ady E. u. 1/a. 
Adószám: 15803940-2-16 
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. 
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A kettős funkció ellátása során célja: 
- Az oktatási, nevelési és művelődési tevékenység segítése, az általános iskola 

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 
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önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban az Általános Művelődési Központ 
igazgatójának véleményével egyetértésben dönt. 
 
. 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 
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programja által megfogalmazott cél és feladatrendszerből kell kiindulni.  
 
 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. 
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- Multimédiás részlegébe beszerzi azokat az információhordozókat (CD-ROM, DVD), 
amelyek az olvasók gyors tájékoztatását, valamint az iskolai oktatást szolgálják. Az 
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: 
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- a tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott műveit, 
gyűjteményes köteteit; 

- 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 
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módszertani segédkönyvei 
- az általános iskolák oktatásának tartalmával, formájával ill. kapcsolatrendszerükkel 

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 
 
104035 
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 
 
104036 
Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben 
 
104037 
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
 
 
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 (2022.09.01-től áthelyezve a PS ÁMK Cserkeszőlő Közétkeztetési 
Konyha Ebédlőjébe. 

 
 

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:  
 
     131/2022.(V.30.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat. Okirat 
száma: CSP/2734-2/2022. 
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 
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- 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 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, 
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- az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 
 
 
 
 

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: 
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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. 

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. 
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 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 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. 
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 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.  
 
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.  
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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. 

 
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.  
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 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. 
  
 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 
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 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. 
 
 
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, 
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 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. 
 
 
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.  
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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. 
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  
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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.  
 
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. 
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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. 
 
 
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.  
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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 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 
 
 
 
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. 
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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. 

 
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. 
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 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. 
 
 
 
 
 
 
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 
- Munkáltatói egyéb juttatás 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. 
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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. 

 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 
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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. 
 
 
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.  
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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. 

 
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. 
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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. 
 
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. 
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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.  

 
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. 
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A vezetők benntartózkodása 
 
Bölcsőde: nyitvatartási időben egy kisgyermeknevelőnek legalább az intézményben kell tar-
tózkodnia. 
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. 

 
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. 
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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. 
 
 

 Az intézmények kapcsolattartási rendje 
 
Belső kapcsolattartási rend: 
 Az intézmények kapcsolattartását az ÁMK tanácsa koordinálja. Tagjai: ÁMK Intézményve-
zető, 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. 
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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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Záró rendelkezések 
 

Legitimációs záradék 
 
 
 

 
 
A Szervezeti és működési szabályzatot véleményezte az intézmény Szülői Munkaközössége. 
 
 
 
……………………………………….   
 ………………………………. 
dátum          SZMK elnök 
 
 
A Szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete megtárgyalta és elfogad-
ta. Ezt a tényt    az értekezletről szóló jegyzőkönyv, melyet ketten hitelesítettek, tanúsítja. 
 
 
     …………………………………. 
      jegyzőkönyvvezető 
 
………………………………….   ……………………………….. 
jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 
 
Jóváhagyta:  
……………………      ………………………………… 
dátum          intézményvezető 
 
A hatályba lépés napja a Szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának napja. 
 
A Szervezti és működési szabályzat felülvizsgálata évente, illetve törvényi változásnak meg-
felelően történik. Az esetleges módosítások, kiegészítések mellékletként kerülnek csatolásra a 
fenti szabályok alapján. 
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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  

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, meg-
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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 

Közétkeztetési konyhára. 
 
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. 
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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 

 
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, 
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 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  
 
Feladatkörök 
Kötelező óraszámában ellátandó feladatok csoportban 

I.1. szakasz  A kötelező óraszámon felül ellátandó vezetői feladatok 
- pedagógiai 
-  hatáskörébe utalt munkaügyi 
- hatáskörébe utalt tanügy igazgatási 

-Minden, amivel az intézményvezető megbízza 
 

Egyéb feladatok, megbízatások 
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében 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 2022.09.01. lép életbe. 
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
 
Kelt: Cserkeszőlő, 2022.09.01. 
 
 
 …………………………………………........ 
         
 
   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 fe-
lelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésük-
nek megfelelően használom. 
 

Kelt: Cserkeszőlő, 2022.09.01. 

        ……………………………………
            

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.:6.30-13.20 
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, 
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- az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 255/2009. (XI.20) 
Korm. rendelet, 

- 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-
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pellengérezés, megfélemlítés, fenyegetés, zaklatás, étel vagy levegőzés megvonása, 
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). 

 Ellátja a tehetséggondozással, a korai tanulási, beilleszkedési nehézségek korrekciójá-
val, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, a gyermekvédelemmel kap-
csolatos feladatokat. 
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 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. 

 Vezeti és lezárja a csoport működéséhez kapcsolódó dokumentumokat. 
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 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. 

Köteles mindazt ellátni, amivel az intézményvezető megbízza. 
 
 

Cserkeszőlő, 2022.09.01. 
       …………………………………….. 

                    
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, 2022.09.01. 
 
       ………………………………………….. 

 
óvodapedagógus 
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GYAKORNOK MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
 

Munkáltató 
Munkáltató neve PS ÁMK Cserkeszőlő 
Székhelye 5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál u.1. 
Munkavégzés helye 5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál u.1. 

Munkáltatói jogkör gya-
korlója  

intézményvezető 

 
Munkavállaló 
Neve  
Születési neve  
Születési helye  Ideje  

Anyja neve  
Lakcíme   

Munkáját a Munka törvénykönyve (Mt), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 
XXXIII. Törvény (Kjt), az 2011.évi LXXC. Nemzeti Köznevelési törvény, az azt kiegészítő 
végrehajtási rendeletek, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az óvoda-
vezető irányítása és ellenőrzése alatt végzi. 
Munkakör 
Megnevezése óvodapedagógus/gyakornok  
Kinevezője intézményvezető 

A kinevezés idő-
tartama 

2022.09.01.-2024.08.31. 

FEOR száma 2432 
Munkaideje, 
munkaidő - be-
osztása 

40 óra/hét 
 
A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes 
munkaideje hatvanöt százaléka, azaz heti 26 óra lehet. 
Kötött munkaideje 26 óra/ hét  
A kötelező órából fennmaradó időben: heti 6 órában hospitálás, foglal-
kozás látogatása a mentornál, konzultáció a mentorral 
 
Kötelező óra: 
11.25-16.45 
 
neveléssel-oktatással le nem kötött ideje 4 óra 
 
 
 

Munkavégzés 
helye épületen 
belül 

Az óvoda épülete és udvara 

A munkakör cél- A családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyermek testi-lelki 
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ja egészségének szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése és megóvása. 
Munkavégzéshez 
szükséges (vég-
zettség, ismeret, 
egyéb) 

- szakképzettséget igazoló főiskolai diploma 
- egészségügyi alkalmasság 
- hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését 
nem teszi lehetővé 
- jó kapcsolatteremtő képesség  
- empátia  
- kedves - nyílt - innovatív személyiség 
- jó szervező képesség 
- IKT eszközök használata 

Feladatai, főbb 
tevékenységei 

1. Pedagógiai, a kötelező óraszámon belül 
2. Tanügy-igazgatási, adminisztráció, hospitálás, foglalkozások 

előkészítése a neveléssel-oktatással le nem kötött időben 

 
Pedagógiai: 

 

Alapvető feladata az Nkt. 62.§ alapján: 
- A rábízott gyermekek nevelése, oktatása, fejlesztése, melyet az 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban a Helyi 
Pedagógiai Programban megfogalmazott célok és feladatok figye-
lembevételével önállóan és felelősséggel köteles elvégezni. 

- Az óvoda Helyi Pedagógiai Programjában elfogadott cél és feladat-
rendszer megvalósítása, abban foglaltaktól eltérni nem lehet. 

- Irányadó továbbá a nevelőtestület által elfogadott éves pedagógiai 
munka terve, a csoport nevelési- oktatási terve, a tanév rendjéhez 
igazodó események terve. 

- Maradéktalanul tiszteletben tartja a gyermekek, a szülők, valamint a 
munkatársak emberi méltóságát és jogait, javaslataikra, kérdéseikre 
érdemi választ ad. 

- A gyermekek problémáira érzékenyen reagál, bánásmódja kedves, 
barátságos. 

- Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja 
felügyelet nélkül. 

- Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglal-
kozik a gyermekkel, annak tudatában, hogy modell, minta, esetleg 
példakép számukra. 

- Gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségé-
nek kibontakoztatásáról, a hátrányok kompenzálásáról, ennek érde-
kében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyer-
mek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szocio-
kulturális helyzetét. 

- A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó 
nevelőmunkáról. 

- A család mellett és nem helyette, partnerként vesz részt a nevelési 
folyamatban, tiszteletben tartva a családi nevelés hagyományait. 

- Felismeri a gyermekeknél a pozitív vagy negatív irányban eltérő ké-
pességeket. 

- Színes, gazdag tevékenységekkel és tapasztalatszerzési lehetősé-
gekkel a gyermek önkéntelen figyelmére alapozva tárgyilagosan, 
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sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse az ismereteket a 
gyermekek számára, mellőzze a verbalitást és a felnőtt központú 
ismeretszerzési formákat. Átadja a gyermek részére az egészségük, 
testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket. 

- A külső világ tevékeny megismeréséhez biztonságos külső helyszí-
nekről, kísérletekről gondoskodik. 

- Óvintézkedéseket tesz a veszélyeztetettség, sérülések, balesetek 
megelőzésére. 

- A bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, felzárkózta-
tásának elősegítse.  

- A gyermekeket egymás szeretetére és tiszteletére nevelje, a családi 
élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együttműködésé-
re, környezettudatosságra, egészséges életmódra és hazaszeretetre. 

- Kompetenciáinak határai belül egyénileg foglalkozzon a különleges 
bánásmódot igénylő gyermekekkel, szükség szerint együtt működ-
jön a gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szak-
emberekkel.  

- Kötelező óraszámát a gyermekcsoportban tölti, megfelelően előké-
szített tevékenységeket, ismeretszerzési lehetőségeket biztosítson a 
gyermekek számára, ismerje és használja az információs és kom-
munikációs technológiák (IKT) adta lehetőségeket. 

- Pontosan és aktívan vegyen részt a nevelőtestület értekezletein, az 
éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  

- Határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket. 
- Hivatásához méltó magatartást tanúsítson. 
- A gyermekek érdekében működjön együtt munkatársaival és más 

intézményekkel. 
- Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatának megszer-

vezésében. 
- Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 
feltárásában, megszüntetésében. 

- Mozdítsa elő a gyermek, erkölcsi fejlődését, a közösségi együttmű-
ködés magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok be-
tartatására, egymás szeretetére és tiszteletére. 

- Gyakorolja a reális önértékelést, önreflexiót. Legyen tisztában az 
óvodapedagógus kompetenciáinak jelentőségével. 

- Pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család együttmű-
ködését (szülői értekezlet, családlátogatás, egyéni beszélgetés, nyílt 
nap, közös programok). 

Tanügy-

igazgatás, admi-

nisztratív teen-

dői: 

 

- Az intézményt szabályozó dokumentumok tartalmát jól ismerje, 
azonosuljon vele, és felelősségteljes megvalósítását magára nézve 
kötelezőnek tekintse. 

- Az SZMSZ, valamint az óvoda házirendjében megfogalmazottakat 
betartja és betartatja a vele kapcsolatban álló gyermekekkel és azok 
szüleivel, 

- Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket. 
- Naprakészen vezeti a kötelező tartalmi elemeket tartalmazó csoport 

naplót: heti rend, napirend, csoportos szokásrend, nevelési terv (fél-
éves bontásban), kétszer féléves értékelés, heti ütemterv – játék, 
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mozgás, verselés-mesélés, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, 
rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, külső világ tevékeny megis-
merése. A foglalkozásokhoz vázlatot és reflexiót készít. 

- Nyomon követi a gyermekek hiányzását, naprakészen vezeti a mu-
lasztási naplót. 

- Családlátogatást végez óvodapedagógus társával. 
- A kötött munkaidejét (26 óra) a gyermekkel való közvetlen, a tel-

jes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania. 
- A fennmaradó időbe hospitálás, foglalkozás látogatása a mentornál, 

konzultáció a mentorral. 
Általános szabá-
lyok: 
 

- Az óvodában olyan időpontban kell megjelennie, hogy munkaidejé-
nek kezdetekor munkavégzésre kész állapotban rendelkezésre áll-
jon. Munkaidő alatt csak a vezető, távollétében a helyettes engedé-
lyével hagyhatja el az óvodát. Az óvodából való távozást és érkezést 
az erre a célra használatos nyilvántartásba bevezeti. 

- Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és baleset-
védelmi, egészségügyi szabályokat. 

- A gyermekeket felnőtt felügyelet nélkül hagyni tilos! Dajkára 
csak rövid időre, indokolt esetben, a vezető engedélyével lehet. A 
mennyiben a távollétében bármilyen baleset történik, a felelősség 
változatlanul a z óvodapedagógust terheli. A dajka nem vonható fe-
lelősségre. 

- Gyermekek között nem használhat telefont. (SMS-ezésre sem) 
Magánügyben váltótárs beérkezését követően, röviden, a nevelő 
munka zavarása nélkül beszélhet. 

- Az óvoda területén tilos a dohányzás! A láncdohányzás nem tole-
rálható. 

 
 

 
 

A szabadság 
felhasználásával 
és hiányzással 

kapcsolatos 
szabályok 

Éves szabadságolási tervet készít tájékoztató jelleggel. Felettesével a 
szabadság kikérése előtt legalább 15 nappal előtte egyeztet (kivéve a 
rendkívüli esetet). 
Szabadságát a szorgalmi időn kívül - a június 1-jétől augusztus 31-éig 
tartó időszak - a munkáltató adja ki. 
Szorgalmi időben kivételes esetben, csak néhány nap kiadására van le-
hetőség, a vezető mérlegelése alapján. 
Munkahelyi érdekre hivatkozva a felettes a 46 napból 15 napot vissza-
vonhat. 

- továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés, 
- a nevelési-oktatási intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelés, ok-

tatás tevékenységi körébe tartozó tevékenység 

Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a 
munkaidő megkezdése előtt min. 2 órával jelezni kell a vezetőnek. 

Elvárható 
magatartási kö-

vetelmények 

Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelem 
és a közösségi együttműködés normáit. 
A humanista pedagógiai elvekkel ellentétes büntetést nem alkalmaz. 
(testi fenyítés, megfélemlítés, a csoporttól való elkülönítés, alvásra, vagy 



   Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő 
 Szervezeti és Működési Szabályzat 

  

101 
 

ételfogyasztásra való kényszerítés) 
Magatartását a pedagógiai elhivatottság, a türelem, az elfogadás, a kö-
vetkezetesség, megbízhatóság jellemezze. 
Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkul-
túrájával értékeket közvetít, képviseli a helyi pedagógiai program szel-
lemiségét. 
Óvja a gyermekek jogait, tiszteletben tarja emberi méltóságukat! 
Kommunikációját, a munkatársai iránti tisztelet, együttműködési és 
kompromisszum készség jellemezze. 
Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szer-
vezi munkáját, törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakí-
tására. 
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó 
munkahelyi légkör alakításának. 

Önképzéssel 
kapcsolatos el-

várások 

Hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános mű-
veltségét. Teljesítse a gyakornoki szabályzatban, a gyakornokkal szem-
ben támasztott elvárásokat. 

Hatásköre 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak a törvény és 
jogszabályok által, valamint az óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat, 
hatásköre és képviseleti joga az általa vezetett gyermekcsoportra terjed 
ki. 
A pedagógiai szabadság helyes értelmezése mellett, az intézmény peda-
gógiai programjának szellemiségét figyelembe véve megválaszthatja a 
nevelő-oktató munkájához a megfelelő módszereket, eszközöket. 

Felelőssége 

Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoport szobában 
elhelyezett leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért leltári fele-
lősséggel tartozik. 
Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival, munkájával, a gyer-
mekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali tit-
kot megőrzi.  
E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő 
nélkül fennmarad. 

 
 
Kapcsolatok 
 

Közvetlen felettese az intézményvezető 

Együttműködésre 
köteles 

A gyermek érdekében működjön együtt munkatársaival. Továbbá a 
szülőkkel és más társintézményekkel. 

Kapcsolattartási 
kötelezettsége 

Az intézmény vezetőjével, közvetlen felettesével és a nevelőtestület 
tagjaival. Az óvoda szülői közösségével. 

Információ szolgál-
tatási kötelezettsé-

ge 

Titoktartási kötelezettség terheli!  
Gyermekekkel kapcsolatos bármilyen információhoz jut, azt továbbí-
tania kell a felettese felé.  
A tudomására jutott hivatalos titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe 
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tartozik az intézmény működésével összefüggő belső problémák, az 
óvoda szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy munka-
ügyi viták. 
Adatszolgáltatása során ügyeljen a személyiségjogok érvényesülésére, 
az adatszolgáltatási szabályzatban meghatározott módon. 

Távolléte esetén őt 
helyettesíti 

Elsősorban a váltótársa, ill. a vezető által kijelölt óvodapedagógus. 
A helyettesítést az óvodavezető helyettes osztja be. 

Távollétében he-
lyettesítheti 

óvodapedagógus társai 

 
 
 
Hatályos: 2022.09.01-től (amennyiben nincs jogszabályi változás) gyakornoki idő végégig: 
2024.08.31-ig. 
 
 
 
Záró rendelkezés: 
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, amelyekkel a felettese alkal-

manként megbízza. 
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
Cserkeszőlő, 2022.09.01. 

P.H. 
 

…………………………………………………. 
 
 

munkáltatói jogkör gyakorlója 
Nyilatkozat: 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak 
egy példányát átvettem. 
Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és bünte-
tő jogi felelősséggel tartozom. 
A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően 
használom. 

 
 
Cserkeszőlő, 2022.09.01. 
                                                                              ………………………………………. 
                                                                                               munkavállaló 
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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. 

 
 
Az alkalmazás feltétele, módja 

- Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi lég-
körnek. 
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- 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. 

Köteles mindazt ellátni, amivel az intézményvezető megbízza. 

 

Ezen munkaköri leírás 2022.09.01-jén lép életbe. 
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.  
 
Cserkeszőlő, 2022.09.01. 
 
 
         …………………………. 

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 fe-
lelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésük-
nek megfelelően használom. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022.09.01. 

 
       ………………………………………. 

Pedagógiai asszisztens 
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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 
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 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. 
 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, vízcsa-
pokat. 
 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 költ-
ségvetés 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. 
Köteles mindazt ellátni, amivel az intézményvezető megbízza. 

 
Cserkeszőlő, 2022.09.01. 
 
        …………………………………… 
 
          
 

         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, 2022.09.01. 
        …………………………………… 
 
            
         dajka 
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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: 
               5.40-8.00 óra: Iskolai ebédlő, ifjúsági klub 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, szakké-
pesítés 

Minimum 8 általános 

Elvárt ismeretek Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályza-
tainak 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. 
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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. 
 
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;  
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 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 

Köteles mindazt ellátni, amivel az intézményvezető megbízza. 

ZÁRADÉK 

Ezen munkaköri leírás 2022.09.01-jén lép életbe. 
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
 
 
Kelt: Cserkeszőlő, 2022.09.01. 
 
 
 …………………………………………........ 
 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 fe-
lelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésük-
nek megfelelően használom. 
 

Kelt: Cserkeszőlő, 2022.09.01. 

 

………….………………………………………. 
munkavállaló 
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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. 
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. 
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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 
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. 
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. 
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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. 
 
 
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, 
kötelezettségeire az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az 
irányadók. 
Köteles mindazt a feladatot ellátni, amellyel az intézményvezető megbízza. 
 
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. 
 
Köteles mindazt a feladatot ellátni, mellyel a bölcsődevezető megbízza. 
 
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. 

4. Felelős a takarításhoz kiadott vegyszerek, tisztítószerek előírás szerinti és gazdaságos 
felhasználásáért.  

5. 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. 
 
Köteles mindazt a feladatot ellátni, amivel a bölcsődevezető megbízza. 
 
 
 
 
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 
           Beosztása/munkakör megnevezése/: tálaló konyhai dolgozó 

     Besorolása: 
     Közalkalmazotti kulcsszám:  
     FEOR szám:  

           Előírt szakképzettsége:  
     Iskolai végzettség:  
     Munkahelye:  

           Heti munkaideje: 
     Munkarendje:  
     Munkáltatói jogkör gyakorlója (beosztása): ÁMK intézményvezető 
     Közvetlen felettese: bölcsőde tagintézmény vezető 
 
      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. 
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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!  

 
 
Köteles mindazt a feladatot ellátni, amellyel a bölcsődevezető megbízza. 
 
 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő 
 Szervezeti és Működési Szabályzat 

  

130 
 

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 

I.Személyi rész: 

Név:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve: 

Közalkalmazotti jogviszony kezdete: 

Közalkalmazotti besorolása:  

Alkalmazási feltételek:    élelmezésvezetői bizonyítvány 

II.Szervezeti rendelkezések 

Beosztása:      konyhavezető, élelmezésvezető 

Kinevező:      Községi Önkormányzat 

Közvetlen felettese:    ÁMK igazgató  

Munkaideje:     heti 40 óra 

Munkahelye:     Cserkeszőlő, Szinyei M.P. u. 1/a. 

III.Feladatköre és jogköre 

Munkáját az Intézményvezető 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 jelenlévő szakácsok helyettesítik 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. 
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 Ellenőrzi a nyersanyagok hiánytalan felhasználását. 

 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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 Köteles ellátni azon feladatokat, mellyel alkalmanként az Intézményvezető megbízza. 

 

 A konyhai dolgozók szabadságainak ütemezése 

 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. 

 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. 

 Az anyagi és számviteli adminisztrációt az  előírásnak megfelelően naprakészen 

vezeti. 
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 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 Intézményvezető 

felé. 

 Dolgozó hiányzása esetén belső helyettesítésről gondoskodik, ha belső 

helyettesítéssel a hiányzás nem hidalható át, akkor jelenti az Intézményvezetőnek. 

 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 

Intézményvezetőnek. 

Munkáját minden esetben szaktudásának és lelkiismeretének megfelelően végzi. 

Ellátja azokat a feladatokat, amivel alkalmanként azIntézményvezető megbízza. 

 

Ez a munkaköri leírás annak tudomásulvételétől érvényes. 

 

Dátum: 2022. 09. 01. 

Intézményvezető aláÍrása     

A fentieket tudomásul veszem és magamra nézve kötelezőnek fogadom el. 

Dátum: 2022. 09. 01. 

 

                                                                                               élelmezés- és konyhavezető aláírása 
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Szakácsnő munkaköri leírása 

I.Személyi rész: 

Név:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Közalkalmazotti jogviszony kezdete:  

Közalkalmazotti besorolása:  

Alkalmazási feltételek:    szakács  végzettség, dietetikus szakács 

II.Szervezeti rendelkezések 

Beosztása:      szakács 

Kinevező:      Községi Önkormányzat 

Közvetlen felettese:    konyhavezető 

Munkaideje:     heti 40 óra 

Munkahelye:     Cserkeszőlő, Szinyei M.P. u. 1/a. 

 

III.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. 
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 A másik szakácsnő távolléte esetén   a szakirányú tanfolyamot végzett konyhalány 

segítségével látja el a főzési teendőket. 

 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 a 

Népegészségügy 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. 

 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 használja. 

Rendszeresen ellenőrzi a háztartási gépek állapotát is, jelzi, ha meghibásodás következik 

vagy következhet be, ha veszélyes állapot alakul ki. 
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 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 a 

Népegészségügy  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  2022. 09. 01.                                                                         

 

                                                                                                                    Intézményvezető aláírása 

 

                                                                                                                  konyha és élelmezésvezető aláírása 

 

 

 

Dátum    2022. 09. 01.                                                                                                    szakács aláírása 
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Konyhalány munkaköri leírása 

I.Személyi rész: 

Név:  

Születési hely, idő: 

Anyja neve:  

Közalkalmazotti jogviszony kezdete:  

Közalkalmazotti besorolása:  

Alkalmazási feltételek:    alkalmassági vizsgálat 

 

II.Szervezeti rendelkezések 

Beosztása:      konyhalány 

Kinevező:      Községi Önkormányzat 

Közvetlen felettese:    a konyha vezetője 

Munkaideje:     heti 40 óra 

Munkahelye:     Cserkeszőlő, Szinyei M.P. u. 1/a. 

 

III.Feladat és jogköre 

Feladata a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos konyhalányi teendők ellátása. 

Munkatársa hiányzása esetén helyettesítői teendők ellátása. 

Munkavégzésre alkalmas állapotban a munkakezdés időpontjára 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, 
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Hús mosás, darabolás, kloppfolás, panírozás és egyéb előkészítés a szakácsnő utasítása 

szerint, 

Az ételhulladék folyamatos kiszállítása, az edény fertőtlenítése, 

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  fekete edény mosogatás előírás szerinti végzéséért. 
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 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. 

 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. 

 

Ez a munkaköri leírás annak tudomásulvételétől érvényes. 

 

 

Dátum    2022. 09. 01.                                                          

                                                                                                                       Intézményvezető aláírása 

 

                                                                                                                     konyha és élelmezésvezető 

 

A fentieket tudomásul veszem és magamra nézve kötelezőnek fogadom el. 

 

 

 

Dátum         2022. 09. 02.                                                                     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, 

pontos adagolása. Mérleg használata kötelező. 

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. Az asztalon és az adagoló 

helyiségben semmilyen személyes dolgot nem tárol. 

12./Munkavégzés közben betartja az elektromos berendezések kezelésére vonatkozó 

szabályokat. A gépek meghibásodását azonnal jelenteni kell a konyhavezetőnek. 

13./Idegen személy (beleértve a gyermeket is) semmilyen körülmények között nem 

tartózkodhat a tálaló konyhán. 
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15./Tisztán és rendben tartja az ebédlő adagoló és mosogató helyiségeket, és azok berendezési 

tárgyait. A mosogatási utasítást betartja, csak folyóvízzel lehet öblíteni. 

16./Munkavégzés után áramtalanítja az elektromos berendezéseket. 

17/ A moslékos helyiséget minden nap feltakarítja, rendbe teszi. 

18./Feladata a munkaruha, munkacipő rendeltetésszerű használata. 

19./ Maradékkal a kóbor állatokat semmilyen körülmények között nem eteti meg, nem helyez 

ki ételes edényt számukra az iskola területén és környékén. 

20./Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a felettesei esetenként megbízzák. 

21./ Nemtetszését csak személyesen nyilvánítja ki az érintett személlyel szemben, és nem 

munkaidőben a tanárok és gyermekek előtt. 

22./ Mobiltelefon használata (internet) munkaidőben tilos. 

 
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. 
Meleg konyhai étkezésben részesül.  Az előírt munkaidő teljesítésének igazolása, illetve 
ellenőrzése 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.  
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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 Intézményvezetőt. 
 
Túlmunkára kötelezhető. 
 
Az Intézményvezető a munkaidőben egyéb feladatok elvégzésével is megbízhatja. A 
munkahelyét csak az intézményvezető 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 
szabad. 
 
Titoktartás: 
 
A munkavégzés során tudomására jutó szolgálati és hivatali titkot köteles megőrizni. Ezen 
túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkakörében jutott 
tudomására és melynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos 
következményekkel járhat.  
 
A munkaköri leírás átvétele napjától visszavonásig hatályos. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022. 09. 01. 
 
                                                                                               ………………………………. 
                                                                                                  Intézményvezető 
 
                                                                                                ………………………………. 
                                                                                                 konyha- és élelmezésvezető                       
 
A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem és azokat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el, egyidejűleg egy példányát átvettem. 
 
                                                                                                  ……………………………… 
                                                                                                         Munkavállaló 
 
 
 
 



7. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 10/2011.(III.22.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.09.22. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.08. 30. 

 
Készítette:   
Szabó-Kiszel Adrienn településfejlesztési ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

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 

 

Egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 10/2011.(III.22.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jelenlegi önkormányzati rendelet szerint a jegyző korlátozhatja, felfüggesztheti vagy 

megtilthatja a védett természeti emléket és annak termőhelyét károsító, vagy súlyosan 

veszélyeztető tevékenységet. 

Javasoljuk, hogy a fentieken felül a védelem alá vont természeti értékek megőrzése céljából 

védőövezet kijelölésével egészüljön ki a rendelet, mivel az elmúlt években az Aranyosi 

tölgyek körüli erdő irtás igen nagy károkat okozott a fákban. A védőövezet a meglévő fáktól 

50 méteres területet érintene, megadott sarokpont koordinátákkal.  

 

 

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

 

 

 

Cserkeszőlő, 2022. augusztus 30. 

 

 

Varga Attila sk. 

                polgármester 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

Egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 10/2011.(III.22.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
24. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 10/2011.(III.22.) önkormányzati 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

1. § 

Az egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 10/2011. (III. 22.) 
önkormányzati rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki: 

„5/A. § 

(1) A védelem alá vont természeti értékek megőrzése céljából a meglévő fáktól számított 50 méteres 
területen a 3. mellékletben szereplő koordinátákkal védőövezetet jelöl ki. 

(2) A védett természeti területen felül kell vizsgálni a már elfogadott üzemterveket és a védelem 
biztosítása érdekében a szükséges módosításokat el kell végezni. 

(3) A védőövezeten belül tilos a tarvágás. A védett természeti értéket képviselő fák védelme 
érdekében az övezeten belül csak szálalóvágás engedélyezett, a kivágott fák folyamatos pótlásával. 

(4) A védőövezeten belül tilos az égetés. 

(5) A védőövezeten belüli szállítási tevékenység csak a természeti értéket képviselő védett fák érintése 
nélküli területen történhet. 

(6) Védőövezeten belül a védett fák, kiszáradt vastagabb ágai, törzsei nem kerülnek elszállításra, 
helyben marad, visszaadva a természet körforgásának. ” 

2. § 

(1) Az egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 10/2011. (III. 22.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) Az egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 10/2011. (III. 22.) 
önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki. 

3. § 

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

1. Az egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 10/2011. (III. 22.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2. pontja helyébe a következő pont lép: 

„1.2. Fajtájuk és helymeghatározásuk országos koordinátái: 

1.2.1. 1. sor: 
 Fajta EOV Y EOV X 

1 Mezei juhar – Acer campestre (korához illő 

matuzsálem) 
735835 167371 

2 Kocsányos tölgy – Quercus robur 735845 167376 

3 Kocsányos tölgy – Quercus robur 735851 167374 

4 Kocsányos tölgy – Quercus robur 735869 167380 

5 Vadkörtefa – Pyrus Pyraster 735877 167396 

6 Kocsányos tölgy – Quercus robur 735894 167398 

7 Magas kőris – Fraxinus excelsior 
(tőkorhadó) 

735924 167407 

8 Kocsányos tölgy – Quercus robur 735950 167416 

1.2.2. 2. sor: 

 Fajta EOV Y EOV X 

1 Kocsányos tölgy – Quercus robur 
(viharkáros) 

735654 167536 

2 Kocsányos tölgy – Quercus robur (kiszáradt) 735666 167544 

3 Kocsányos tölgy – Quercus robur 735675 167551 

4 Kocsányos tölgy – Quercus robur (odvas) 735715 167580 

5 Kocsányos tölgy – Quercus robur 735735 167599 

” 
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2. melléklet 

„3. melléklet 

A rendelet 5/A. §-ában előírt védőövezet sarokpontjainak koordinátái 

1. A védőövezet sarokpontjainak koordinátái a 2. csoport körül 

 EOV Y EOV X  

1 735703 167660 0199/1 hrsz-on 
helyezkedik el 

2 735589 167540 0199/1 hrsz-on 
helyezkedik el 

3 735666 167475 0196 hrsz-on 
helyezkedik el 

4 735773 167592 0196 hrsz-on 
helyezkedik el 

2. A védőövezet sarokpontjainak koordinátái az 1. csoport körül 

 EOV Y EOV X  

1 735769 167390 0196 hrsz-on 
helyezkedik el 

2 735944 167477 0196 hrsz-on 
helyezkedik el 

3 736008 167404 0196 hrsz-on 
helyezkedik el 

4 735828 167313 0196 hrsz-on 
helyezkedik el 

” 



8. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.09.22. 
 
 
Készítés ideje:   
2022.09.05. 
 
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  
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  
Szociális Bizottság   

 
 
 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

   
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

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

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy szükségessé vált a Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítása 
az alábbiak miatt: 

 A rendelet bevezető részében, valamint a 27. § (4) bekezdésében aktualizálásra kerültek a 
jogszabályi hivatkozások. 

 A rendelet 2. § (1) bekezdésében a törzskönyvi kivonatnak megfelelően javításra került az 
önkormányzat és a képviselő-testület pontos megnevezése, a 39. § (6) bekezdésében pedig a hivatal 
pontos megnevezése. 

 A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében az elavult jogszabályi hivatkozások törlésre kerültek. 

 A rendelet 4. §-a, 6. § (5) bekezdése, 8. § (3) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, 32. § (4) bekezdése, 
valamint a 46. § (2) és (3) bekezdése módosításra kerül a mellékletre történő megfelelő 
hivatkozással. 

 A rendelet 8. § (1) bekezdéséből törlésre került „Az önkormányzat jogi személy.” mondat, mivel azt 
már a rendelet 6. § (1) bekezdése tartalmazza. 

 A rendelet 11. § (12) bekezdéséből törlésre került a postázásáról szó, annak érdekében, hogy a 
testületi előterjesztések elektronikus formában történő megküldése is elegendő legyen. 

 A rendelet 13. § (1) bekezdésében javasoljuk módosítani, hogy a bizottsági meghívónak ne kelljen 
tartalmaznia a meghívottakat. 

 Helyesírási / gépelési hibák miatt javításra kerül a 14. § (4) bekezdése, a 22. § (3) bekezdése, a 26. § 
(2) bekezdése, a 28. § (8) bekezdése 

 A rendelet 16. § (4) bekezdés e) pontjában törlésre került a civil szervezetek konkrét megnevezése, 
mivel minden civil szervezet részére szükséges a meghívó kiküldése. 

 A 18. § (3) bekezdését és a 27. § (2) bekezdését módosítani szükséges, mivel a napirendek 
elfogadásáról a testület határozathozatallal dönt. 

 Pontosításra kerül a rendelet 20. § (1) bekezdése, miszerint a rendes ülésen, a napirendek előtt a 
képviselő a jegyzőhöz interpellálhat.  



  A rendelet 28. § (11) bekezdésének utolsó mondatát javaslom módosítani, miszerint a kihirdetett 
rendeletről az önkormányzat honlapján tájékoztatást kell adni. Itt az újság megjelenésének 
gyakorisága miatt javaslom törlésre, hogy a cserkeszőlői hírekben is tájékoztatást kell adni. 

 A rendelet 29. § (1) bekezdésében javaslom konkretizálni, hogy a zárt ülések jegyzőkönyveiből 2 
példányt kell készíteni. 

 A rendelet 29. § (3) bekezdésében pontosításra javaslom a NJT-TFIK rendszer megnevezését. 

 A rendelet 32. § (3) bekezdésének b) és c) pontját javaslom hatályon kívül helyezni, mivel a 
Képviselő-testület 224/2022.(IX.14.) sz. határozatában döntött az Idegenforgalmi Bizottság és az 
Oktatási- Ifjúsági és Civilszervezetekért Felelős Bizottság megszüntetéséről. 

 A rendelet 39. § (6) bekezdésében a közterület-felügyelőre vonatkozóan hivatkozás történik a 
munkaruha szabályzatra.  

 A rendelet 43. § (6) bekezdésében a közmeghallgatás összehívásra vonatkozó eddigi 5 napot 
javaslom 8 napra módosítani. 

 A rendelet mellékletei eddig csatolmányként voltak feltöltve, ezért a rendelet szerkesztő programban 
újra megszerkesztésre kerültek, így az 1., 2., 3., 4., 5, 7. és 8. melléklete tartalmilag nem módosul, a 
7. mellékletben pedig törlésre kerültek az Idegenforgalmi és Oktatási Bizottságra vonatkozó eddigi 
szabályozások, valamint a Pénzügyi Bizottság tagjai aktualizálásra kerülnek. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a rendelet-tervezetet.  

 

Cserkeszőlő, 2022. szeptember 16. 

 

 

                                                                                                             dr. Tóth Dániel sk. 
 jegyző 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint 
módosítja: 

1. § 

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

„Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

(1) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (továbbiakban: 
önkormányzat)” 

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

„(3) A Képviselő-testület hivatalos megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)” 

3. § 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület külön rendeletben 
állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és 
adományozására külön rendeletet alkot.” 

4. § 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„4. § 

Az önkormányzat hivatalos lapjára vonatkozó adatokat a 2. melléklet tartalmazza.” 

5. § 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 3. melléklet tartalmazza.” 

6. § 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A képviselő-testület nem hatósági hatásköreit, amelyeknek gyakorlását a polgármesterre és a 
bizottságokra ruházza át, a 4. melléklet tartalmazza.” 

7. § 

(1) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő-testületet a polgármester képviseli.” 

(2) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A képviselő-testület tagjainak száma: 6 fő, a polgármesterrel együtt 7 fő. A képviselő-testület 
tagjainak felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.” 

8. § 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 11. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(12) A jegyző a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag érintettekhez való eljuttatásáról.” 

9. § 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A testületi ülésre szóló meghívó tartalmazza az ülés helyét, kezdési időpontját, a javasolt 
napirendeket, a napirendek előterjesztőit. A meghívót - amelyhez csatolni kell az írásbeli 
előterjesztéseket, beszámolókat – az ülés elnöke írja alá. A bizottsági ülések meghívóinak 
tartalmaznia kell a bizottsági ülés helyét, kezdési időpontját, a javasolt napirendeket. A meghívót - 
amelyhez csatolni kell az írásbeli előterjesztéseket, beszámolókat - a bizottság elnöke írja alá.” 
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10. § 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A szóbeli meghívás esetében lehetőség szerint biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz 
történő eljuttatását. Mindenképpen közölni kell az ülés napirendjét és azt, hogy az ülés előtt 24 órával 
értesüljenek a meghívottak az ülésről.” 

11. § 

(1) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A képviselő-testület ülésén a testületi tagok szavazati joggal, a további meghívottak tanácskozási 
joggal vesznek részt, kivéve ha személyes érintettség miatt a képviselő-testület minősített többséggel 
kizárta a képviselőt vagy a polgármestert.” 

(2) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A képviselő-testület ülésére meghívó megküldésével meg kell hívni:) 

„e) civil szervezetek vezetőit” 

12. § 

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

„(1) A képviselő-testület tagjainak létszáma 6 fő, a polgármesterrel együtt 7 fő. A polgármester és a 
képviselő-testület tagjainak névsorát és lakcímét az 5. melléklet tartalmazza.” 

13. § 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A napirend elfogadásáról a testület határozathozatallal dönt.” 

14. § 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő képviselő-testületi rendes ülésen, a napirendek előtt a polgármesterhez, a bizottságok 
elnökeihez, a jegyzőhöz önkormányzati ügyben interpellálhat.” 

15. § 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(3) A hozzászólási jogot az ülés elnöke vonja meg, de arra a képviselő-testület bármely tagja vagy a 
jegyző is tehet javaslatot.” 

16. § 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Titkos szavazás elrendelésére javaslatot tehet bármely képviselő és a jegyző. A javaslatról a 
képviselő-testület vita nélkül dönt.” 

17. § 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A képviselő-testület hatósági határozataira - az önkormányzati törvényben foglalt eltérésekkel - 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 
(röviden: KET) rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

18. § 

(1) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 28. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) Amennyiben a szabályozandó kérdés tárgya lehetővé teszi (azaz az adott kérdésben nem kötelező 
a törvény szerint rendeletet alkotni) a képviselő-testület előbb állást foglalhat a rendeletalkotás 
szükségességéről, főbb elveiről, az előkészítés menetéről és megjelöli az előkészítésért felelőseket.” 

(2) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 28. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(11) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. A kihirdetésről a jegyző 
gondoskodik. Cserkeszőlő községben a helyben szokásos mód a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtáblájára történő kifüggesztés. Bármely kihirdetett és hatályos rendelet megtekinthető a 
Polgármesteri Hivatalban. A kihirdetett rendeletről tájékoztatást kell adni az Önkormányzat honlapján 
(www.cserkeszolo.hu).” 

19. § 

(1) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő-testület üléséről hangfelvételt és 3 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. Zárt 
ülésről külön hangfelvételt és 2 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A hangfelvétel anyaga nem 
selejtezhető.” 

(2) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A jegyzőkönyv egy eredeti példányát a mellékletekkel együtt a jegyző kezeli, évenként bekötve 
irattárban őrzi, egy példányát a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek 
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elektronikus úton (NJT-TFIK keresztül) kell megküldeni, egy példányát a helyi könyvtárban kell 
elhelyezni, valamint az önkormányzat honlapjára is fel kell tenni.” 

20. § 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A képviselő-testület állandó bizottságainak személyi összetételét és a bizottság feladat- és 
hatáskörök jegyzékét jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza.” 

21. § 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 39. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysége részeként a közterületek rendjének 
és tisztaságának védelme érdekében közterület felügyeletet (továbbiakban: Közterület-felügyelet) 
hoz létre és működtet. A közterület-felügyelő a szolgálata teljesítésekor a munkaruha szabályzatban 
meghatározott emblémázott, feliratozott munkaruhát viseli.” 

22. § 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 43. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A közmeghallgatás idejét és helyét hírközlő eszközök útján kell közzétenni az eseményt 
megelőzően legalább 8 nappal. A közzétételről a polgármester gondoskodik.” 

23. § 

(1) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdés 1–7. pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 

(Jelen rendelet mellékletei az alábbiak:) 

„1. melléklet: A település fontosabb adatai 
2. melléklet: Az önkormányzat hivatalos lapjára vonatkozó adatok 
3. melléklet: Az önkormányzat önként vállalt feladatai 
4. melléklet: Átruházott hatáskörök 
5. melléklet: A települési képviselők névsora 
6. melléklet: Az állandó bizottságok tagjai, feladat- és hatáskör 
7. melléklet: Az Önkormányzat intézményei, gazdálkodó szervei, közösségi szervei és szolgáltató 

egységei” 

(2) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Jelen rendelet mellékleteinek folyamatos vezetéséről, kiegészítéséről a jegyző gondoskodik.” 
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24. § 

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

(2) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

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

(4) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. 
(II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

25. § 

Hatályát veszti a Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 
a) 27. § (2) bekezdés a) pontja, 
b) 32. § (3) bekezdés b) és c) pontja, 

26. § 

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

„1. melléklet 

A TELEPÜLÉS FONTOSABB ADATAI 

1. Cserkeszőlő, mint önálló község alapításának kelte: 1952 

2. A település nagysága: 3070,0506 ha 

3. Belterület nagysága: 168,2000 ha 

4. Külterület nagysága: 2901,8506 ha 

5. A településsel határos más települések: 

5.1. Kunszentmárton 

5.2. Szelevény 

5.3. Tiszakürt 

5.4. Tiszinoka 

5.5. Csépa 

6. Település jellege: 

6.1. Gyógyvízre épülő turisztikai központ a Tiszazugban, jelentős a fóliás zöldség és virágtermesztés, 
a szőlőkultúra. 

6.2. Településen a főbb munkáltatók: 

6.2.1. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

6.2.2. Turisztikai vállalkozások 

7. A település régióba, megyébe, kistérségbe tartozása: Észak-Alföldi Régió, Jász-Nagyun-Szolnok 
Megye, melynek déli része a Tiszazugi kistérség. 

8. Környező nagyobb városok: 

8.1. Kecskemét 

8.2. Szolnok 

8.3. Szarvas  

8.4. Szentes 

8.5. Csongrád 

9. A foglalkoztatottság helyzete: jellemzően alacsony a munkanélküliség aránya, mely szezonalitást 
is mutat (nyáron más településekről is foglalkoztat az idegenforgalom és a mezőgazdaság miatt) 
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10. Az infrastruktúra főbb jellemzői: 

10.1. Külterület 94,30 km, ebből kiépített út 6.30 km 

10.2. Belterület 15,12 km, ebből kiépített út 5,24 km 

10.3. Kerékpárút 9,5 km 

10.4. Vízellátás:  

10.4.1. belterületen 100%,  

10.4.2. külterületen 90% 

10.5. Csatornarendszer 60% (belterületen) 

10.6. Az energiaellátás: 

10.6.1. villany 95 % 

10.6.2. gáz 80 % 

10.7. Idegenforgalmi látványosság: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ”  
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2. melléklet 

„2. melléklet 

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJÁRA VONATKOZÓ ADATOK 

1. A hivatalos lap neve: Cserkeszőlői Hírek 

2. A hivatalos lap megjelenésének gyakorisága: negyedévente 

3. A lap formátuma, terjedelme: A/4, 20 oldal 

4. A lap nyomdai kivitelezője: FGL Company Bt. 

5. A szerkesztő: Árvainé Tóth Éva 

6. A lap terjesztésének módja: intézmények, közületek 

7. A lap ára: 150, - Ft”  
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3. melléklet 

„3. melléklet  

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI 

1. Önkormányzat önként vállalt feladatai 
 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 kapcsolatos 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 Egyébfoglalás 7990 

28 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8230 

29 Sport, szabadidős képzés 8551 

30 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 9321 
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31 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 4778 

32 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 4724 

2. Önkormányzat önként vállalt feladatai a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központon belül 
 Megnevezés Teáor08 

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 

3. Kötelezően vállalt feladat: 
 Megnevezés Teáor08 

1 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás 5221 

4. Az Önkormányzat által használt 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 képviselő választásokhoz 
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 

042120 Mezőgazdasági támogatások 

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 
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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 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

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 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

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 

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 

5. 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 
” 
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4. melléklet 

„4. melléklet 

ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 

1. Képviselő-testület hatásköre, döntés: 

1.1. Bursa Hungarica pályázatban 

1.2. Arany János tehetséggondozó programban 

1.3. Első lakáshoz jutók támogatása (Szociális Bizottság véleményezése alapján) 

1.4. Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetésére irányuló támogatás (Szociális Bizottság 
véleményezése alapján) 

2. Polgármester hatásköre: 

2.1. köztemetés 

2.2. rendkívüli gyorssegély 

2.3. születési támogatás 

2.4. óvodáztatási támogatás 

2.5. iskoláztatást segítő támogatás 

2.6. középiskoláztatást segítő és felsőoktatási intézményi hallgatói szociális juttatás 

2.7. közmű-útfejlesztési hozzájárulás 

3. Szociális Bizottság hatásköre: 

3.1. települési ápolási támogatás 

3.2. gyógyszertámogatás 

3.3. lakhatási támogatás 

3.4. rendkívüli támogatás 

3.5. szociális kölcsön 

3.6. szociális célú tűzifa támogatás”  
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5. melléklet 

„5. melléklet  

A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐK NÉVSORA 

Képviselő neve Képviselő elérhetősége 

Varga Attila 
polgármester 

Lakcím: Cserkeszőlő, Csokonai utca 2/b.   
Tel: 06/70-318-1995   
E-mail: polgarmester@cserkeszolo.hu 

Horváth Attila 
alpolgármester 

Lakcím: Cserkeszőlő, Ady Endre utca 13.   
Tel: 06/70-363-0523   
E-mail: alpolgarmester@cserkeszolo.hu 

Györe Dávid Attila Lakcím: Cserkeszőlő, Dózsa György u. 12.   
Tel: 06/70-560-4906   
E-mail: gyore.david@gmail.com 

Berezvai József Lakcím: Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál utca 30.   
Tel: 06/30-127-2072   
E-mail: berezvai_11@freemail.hu 

Gyóllai László Lakcím: Cserkeszőlő, Dózsa György u. 14.   
Tel.: 06/30-848-2463   
E-mail:gyollai63@gmail.com 

Molnár Zsolt Lakcím: Cserkeszőlő, Iskola út 11.   
Tel: 06/30-326-1610   
E-mail: cserkemolnar@gmail.com 

Echbauerné Kiss 
Katalin 

Lakcím: Cserkeszőlő, Vörösmarty út 16.   
Tel: 06/20-510-1704   
E-mail: cserkehaziorvos@gmail.com 

” 
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6. melléklet 

„6. melléklet  

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK NÉVSORA, A BIZOTTSÁGOK 
FELADATA, HATÁSKÖRE 

1. PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI ÉS FOGLALKOZTATÁSI BIZOTTSÁG 

1.1. A bizottság létszáma: 5 fő 

1.2. A bizottság tagjai:  

1.2.1. Györe Dávid Attila - elnök 

1.2.2. Gyóllai László - képviselő testületi tag 

1.2.3. Berezvai József - képviselő testületi tag 

1.2.4. Kovács Ákos - külsős tag 

1.2.5. Gál Bertalan - külsős tag 

1.3. A bizottság feladat- és hatásköre: 

1.3.1. A bizottság közreműködik az önkormányzat szervei, intézményei és gazdasági társaságai 
működésének jogszerűségében, az önkormányzat területfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai 
ügyeinek véleményezésében. 

1.3.2. Lebonyolítja a képviselő-testület működéséhez kötődő titkos szavazásokat. 

1.3.3. A polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatok kezelése, összeférhetetlenséggel 
kapcsolatos ügyek vizsgálata, döntésre előkészítése 

1.3.4. A bizottság véleményezése (javaslata) szükséges az alábbi képviselő-testületi döntések 
előkészítéséhez: 

1.3.4.1. a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, módosítása, 
illetve új szabályzat alkotása, 

1.3.4.2. helyi rendeletek bevezetése, meglévő rendeletek módosítása, hatályon kívül helyezése, 

1.3.4.3. az önkormányzat szerveinek, intézményeinek és gazdasági társaságainak alapító okiratának 
módosítása, kiegészítése, új alapító okirat kiadása, 

1.3.4.4. az önkormányzat intézményeinek (PS ÁMK, Fürdő, Hivatal) szervezeti felépítésére, 
átszervezésére, 

1.3.4.5. a jegyző munkája és beszámolója a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

1.3.4.6. az önkormányzatot érintő szerződések, társulási megállapodások véleményezése 

1.3.4.7. a polgármester beterjesztése alapján a bizottságok és a képviselő-testület éves munkatervének 
elfogadása, 



16 

1.3.4.8. a község Rendezési Tervének felülvizsgálata, szükséges módosítása, 

1.3.4.9. belső ellenőrzéssel, törvényességi észrevétellel, tulajdonosi jogosultsággal kapcsolatos 
előterjesztések, beszámolók, 

1.3.4.10. a önkormányzatot érintő víz- és környezetvédelmi kérdésekben, terület- és 
településfejlesztési koncepciókban és programokban történő állásfoglalás, összhangban a kistérségi, 
megyei és regionális programokkal, 

1.3.4.11. azok az ügyek, amelyeket eseti döntésével a képviselő-testület véleményezésre kiad, 

1.3.4.12. pályázatok, beruházások véleményezése, közbeszerzésekkel kapcsolatos, a hatáskörébe 
tartozó véleményezés, 

1.3.4.13. Beruházó Nonprofit Kft. beszámolója 

1.3.4.14. önkormányzat gazdálkodását bármilyen vonatkozásban érintő előterjesztések. 

1.3.4.15. A foglalkoztatáspolitika terén: 

1.3.4.15.1. az önkormányzat szolgáltatási és vállalkozási feladatok ellátásával megbízott 
intézmények, gazdasági társaságok premizálási rendszerének kidolgozása 

1.3.4.15.2. az önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságainak munkaerőigény felmérése, 
létszámgazdálkodása, 

1.3.5. A bizottság ellenőrzi: 

1.3.5.1. a helyi rendeletek hatályosulását, végrehajtását-alkalmazását. 

1.3.5.2. az önkormányzat intézményeit és gazdasági társaságait működésük szabályszerűsége 
tekintetében, 

1.3.5.3. a Polgármesteri Hivatalnak a képviselő-testülethez és a bizottsági tevékenységekhez 
kapcsolódó munkáját, a köztisztviselői tv. hatályosulását, a jegyző munkáltatói jogkörének 
érvényesülését, 

1.3.5.4. a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseit törvényességi 
szempontból, a végzett ellenőrzésről évente egy alkalommal tájékoztatja a képviselő-testületet, 

1.3.5.5. az önkormányzat által kötött szerződések, társulási megállapodások, önkormányzat jogvitáit, 

1.3.5.6. az önkormányzati beruházásokat (pályáztatás, megvalósulás, garancia, szavatosság), 

1.3.5.7. a kommunális szolgáltatásokat (víz, gáz, csatorna, hulladékgazdálkodás, piac, távhő), 

1.3.5.8. a községet érintő közlekedési ügyeket (menetrend változás stb.), 

1.3.5.9. az infrastruktúra, az ellátás és szolgáltatások helyzetét, javaslatokat tesz a szolgáltatók felé. 

1.3.5.10. A foglalkoztatáspolitika terén: az önkormányzat intézményeinél és gazdasági társaságainál 
meglévő munkaszerződéseket, javadalmazásokat és juttatásokat (adott munkakörhöz tartozó 
végzettség, besorolás szerinti bér stb.) 

1.3.6. A bizottsági ülésekre meghívót kap: 
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1.3.6.1. Polgármester, alpolgármester 

1.3.6.2. jegyző 

1.3.6.3. illetékes intézmény, gazdasági társaság vezetője 

2. SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

2.1. A bizottság létszáma: 5 fő 

2.2. A bizottság tagjai: 

2.2.1. Echbauerné Kiss Katalin - elnök 

2.2.2. Molnár Zsolt - képviselő-testületi tag 

2.2.3. Gyóllai László - képviselő-testületi tag 

2.2.4. Miháczi Katalin - külsős bizottsági tag 

2.2.5. Szabó Attila - külsős bizottsági tag 

2.3. A szociális bizottság ülésén tanácskozási jog illeti meg: polgármestert, alpolgármestert, 
jegyzőt, szociális ügyintézőt, családsegítőt, szükség esetén védőnő, alapszolgáltatásban dolgozók 

2.4. A bizottság szükség szerint, de legalább havi rendszerességgel ülésezik, ezen túlmenően ha 
a képviselő-testület, vagy a polgármester indítványozza. 

2.5. A bizottság ügyviteli teendőit a Polgármesteri Hivatal látja el. 

2.6. A bizottság feladatai: 

2.6.1. A bizottság első fokon jár el a képviselő-testület által átruházott hatáskörben: -települési 
támogatások: lakhatási, gyógyszertámogatás, ápolási támogatás, rendkívüli élethelyzetre tekintettel 
nyújtott támogatás, szociális kölcsön, szociális célú tűzifa támogatás, 

2.6.2. Figyelemmel kíséri a Hivatal szociális ügyintézési tevékenységét. 

2.6.3. Vizsgálja a község szociális helyzetét, javaslatot tesz a szociális problémák megoldására, segíti 
a szociálpolitikai célok megoldását. 

2.6.4. Figyelemmel kíséri a szociális segítségre szorulók helyzetét. 

2.6.5. Szociális ügyekben készítendő környezettanulmányok elkészítésében közreműködik a szociális 
ügyintézővel. 

2.6.6. A bizottság véleményezi:  

2.6.6.1. a feladatkörét érintő rendelettervezeteket, 

2.6.6.2. a képviselő-testületi szociális előterjesztéseket,  

2.6.6.3. a szociális intézmények alapítását, megszüntetését, átszervezését, 

2.6.6.4. a költségvetési koncepció és rendelettervezet feladatkörét érintő javaslatait, 
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2.6.6.5. szociális munkakörökre beadott pályázatokat 

2.6.7. Javaslatot tesz: első lakáshoz jutók támogatására, lakóingatlan veszélyes állapotának 
támogatására, Bursa pályázatra 

2.6.8. Ellenőrzi a szociális kerekasztal létrehozását, működését. 

2.6.9. Részt vesz a szociális segélyezés elveinek kidolgozásában, ellenőrzi annak végrehajtását. 

2.6.10. Felügyeli a Tanyagondnoki Szolgálat házi segítségnyújtással, szociális étkeztetéssel 
összefüggő és egyéb tevékenységét, valamint a Családsegítő és Védőnő tevékenységét, 
beszámolójukat véleményezi. 

2.6.11. Kapcsolatot tart és együttműködik a helyi oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális 
intézményekkel, civil szervezetekkel.”  
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7. melléklet 

„7. melléklet  

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI, GAZDÁLKODÓ SZERVEI, KÖZÖSSÉGI 
SZERVEI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYSÉGEI 

1. Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal - 5465, Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

2. PS ÁMK Cserkeszőlő 

2.1. Napköziotthonos Óvoda - 5465, Cserkeszőlő, Szinyei Merse P. út 1. 

2.2. Bölcsőde és Közétkeztetési Konyha - 5465, Cserkeszőlő, Szinyei Merse P. út 1/a. 

2.3. Könyvtár és Köművelődés - 5465, Cserkeszőlő, Ady E. u. 1/a. 

2.4. Szőlőszem Bölcsőde - 5465, Cserkeszőlő, Szinyei Merse P. út 419 hrsz. 

3. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ  

3.1. Strandszolgáltatás - 5465, Cserkeszőlő, Fürdő út 25. 

3.2. Gyógyászat és fizikoterápia - 5465, Cserkeszőlő, Fürdő út 25. 

3.3. Touring Hotel és Camping, Mosoda - 5465, Cserkeszőlő, Beton út 5. 

3.4. Hőszolgáltatás - 5465, Cserkeszőlő, Fürdő út 25. 

3.5. Napsugár Étterem - 5465, Cserkeszőlő, Fürdő út 25. 624/1 hrsz. 

3.6. Jurta Tábor - 5465, Cserkeszőlő, Nyaraló u. 2. 

3.7. Kresz Park - 5465, Cserkeszőlő, Fürdő utca 25. 616/3 hrsz. 

4. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

4.1. Orvosi rendelő - 5465, Cserkeszőlő, Köztársaság tér 2. 

4.2. Védőnői szolgálat - 5465, Cserkeszőlő, Köztársaság tér 2. 

4.3. Szolgálati lakás - 5465, Cserkeszőlő, Kossuth út 4. 

4.4. Szociális Szolgáltató (Tanyagondnoki szolgálat, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás) - 
5465, Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

4.5. Közterület-felügyelő és Településőr Iroda - 5465, Cserkeszőlő, Petőfi u. 1. 

4.6. Innovatív borászati élmény - látogatóközpont - Baghy-Szinyei Kúria - 5465, Cserkeszőlő, Tópart 
út 7. 

4.7. Tájház - 5465, Cserkeszőlő, Kuna József u. 15. 

4.8. Sportpálya - 5465, Cserkeszőlő, Dózsa Gy. u. 602/1 hrsz. 
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4.9. Temető - 5465, Cserkeszőlő, 023, 022/2 hrsz. 

4.10. II. Választókörzet épülete - 5465, Cserkeszőlő, Szabó dűlő 5. 

4.11. III. Választókörzet épülete - 5465, Cserkeszőlő, Tanyaföld 30. 

4.12. Szolgálati lakás - 5465, Cserkeszőlő, Termál lakópark 2. II. emelet 50. 

4.13. Parkolás - 5465, Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.”  
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8. melléklet 

„8. melléklet 

AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL ALKALMAZHATÓ FOGLALKOZTATÁSI 
JOGVISZONYOK 

1. Közalkalmazotti jogviszony 

2. Megbízási jogviszony 

3. Egészségügyi szolgálati jogviszony 

4. Vállalkozás jellegű jogviszony 

5. Közfoglalkoztatási jogviszony 

6. Választott tisztségviselő”
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Részletes indokolás 

Az 1–16. §-hoz, a 18–26. §-hoz és az 1–8. melléklethez  

A rendelet szabályozásainak aktualizálása, hivatkozott jogszabályok aktualizálása, elavult 
rendelet hivatkozások törlése, önkormányzat nevének helyes feltüntetése, bizottságok 
megszüntetése, bizottsági tagok módosítása stb. miatt szükségessé vált a rendelet módosítása. 



9. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak 

megállapításáról szóló 41/2021.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.09.22. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.09.06. 

 
Készítette:   
Gazsi József mb. intézményvezető 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Gazsi József mb. intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási 
díjainak megállapításáról szóló 41/2021.(XI.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja. 

1. § 

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 41/2021. 
(XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

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

1. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „Kardiológia 
alapvizsgálat (EKG+vizsgálat+szív UH)” sorral egészül ki: 
„ 
Kardiológia alapvizsgálat (EKG+vizsgálat+szív UH) 32 000 Ft 

” 

2. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „ABPM (24 
órás vérnyomás monitorozás)” sorral egészül ki: 
„ 
ABPM (24 órás vérnyomás monitorozás) 15 000 Ft 

” 

3. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 
„Leletbemutatás” sorral egészül ki: 
„ 
Leletbemutatás 12 000 Ft 

” 



10. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
A Szallas.hu ajánlata tartós, több hónapon keresztül történő kiemelt megjelenésre. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.09.22. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.09.01. 

 
Készítette:   
Gál Bertalan idegenforgalmi bizottság tagja 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Gál Bertalan idegenforgalmi bizottság tagja 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



ELŐTERJESZTÉS 

A Szallas.hu ajánlata tartós, több hónapon keresztül történő kiemelt megjelenésre.  

 

 

Tisztelt Képviselő Testület!  

 

Korábbi képviselő testületi ülésen bemutatásra került egy ajánlat a szallas.hu részéről, melynek 

értelmében lehetőséget kínáltak egy a település valamennyi szállás szolgáltatóját népszerűsítő 

kampány keretein belül folyamatos – egész éves hirdetésre. Az akkori előjelzések és a bíztató turisztikai 

kilátások miatt a Tisztelt Képviselő Testület javaslatomra azt a döntést hozta, hogy a szezonban nincs 

szükségünk aktívabb kampányra a már lekötött kampányokon túl, így nyár végén térjünk vissza a 

kérdésre egy módosított ajánlattal. Az előterjesztésem mellékleteként most ezt az ajánlatot láthatják, 

mely augusztusi indítással lett ugyan kalkulálva, de a szallas.hu képviselőjével egyeztetve ezt 

októbertől lenne célszerű indítanunk – értelem szerint október, november, december, január 

hónapokban történne a kiemelt megjelenés.  

 

A korábbi ajánlat a Cserkeszőlő 70 ünnepi évforduló aszpektusból ragadta volna meg az alkalmat a 

teljes települési szállás szolgáltatói kör népszerűsítésére. A jelen ajánlat csak és kizárólag a Touring 

Hotel foglaltságának fokozására és a fürdő népszerűsítésére szolgál. A Touring Hotel foglaltsági adatait 

Igazgató Asszonnyal egyeztetve: október 80%, november 60 %, december 30%. Kemping ugyanezen 

időszakokra 80, 25, 20 % előre jelzést mutat. A Touring Hotel még nem tagja a szallas.hu oldalnak, így 

azt be kell léptetni ahhoz, hogy a mellékelt kedvező ajánlat hasznát élvezhesse. A megadott ajánlat 

gyakorlatilag négy egymást követő hónapon keresztül ad lehetőséget arra, hogy a portál a szálloda 

aktuális ajánlatait kiemelt látogatottságú időszakokban, kiemelt felületein tegye elérhetővé a jövőbeli 

vendégek részére.   

 

Mindenképpen javaslom az együttműködést az oldallal, mivel az ország legnagyobb szállásközvetítő 

portáljáról van szó és a szálloda töltésében napi aktivitással tud közre működni. Az őszt, telet érintő 

bizonytalan turisztikai kilátások miatt felfokozódik a piaci aktív jelenlét jelentősége, így kérem 

tisztelettel, vitassák meg az előterjesztést! 

 

Tisztelettel: 

Gál Bertalan 

 

  



---------- Forwarded message --------- 
Feladó: Gonda Orsolya <orsolya.gonda@szallas.hu> 
Date: 2022. jún. 29., Sze, 10:38 
Subject: ajánlat a Touring Hotel Cserkeszőlő megjelenésre a Szallas.hu-n 
To: Bertalan Gál <berciaqua@gmail.com> 
Cc: Viktor Horváth <viktor.horvath@szallas.hu> 
 

Szia Berci! 
 
Küldöm a kért ajánlatot a Touring Hotel megjelenéseire. Az a kérésem, hogy mielőtt elindítjuk a 
promóciót, a hotelt mindenképpen szükséges regisztrálnotok a Szallas.hu-ra, és akkor lesz értelme, 
ha kapacitást is tudtok biztosítani az őszre, és a télre. 
 
Az ajánlat 4 hónapra érvényes, és bruttó 1.104.900 Ft az ára, számos gratis megjelenéssel, és 
kedvezményekkel. 
 

Augusztus Szeptember Október November 

Blogcikk írása    

Facebook cikk 
gratis Facebook cikk gratis 

Facebook cikk 
gratis 

Facebook cikk 
gratis 

 Kereső mögötti nagy kép 1 hétig 
Kereső mögötti 
nagy kép 1 hétig  

Nagy kiemelt ajánlat 
főoldal 1. sorban   

Nagy kiemelt ajánlat 
főoldal 1. sorban 

Hírlevélben banner 
megjelenés Hírlevélben banner megjelenés 

Hírlevélben banner 
megjelenés 

Hírlevélben banner 
megjelenés 

 

BRAND2 kampányban Nap 
ajánlata Szallas.hu főoldalon 
gratis   

 

BRAND2 kampányban 
blogcikkben való megjelenés 
gratis   

 
Várom a visszajelzésedet, az augusztusi blogcikk miatt még július 15-ig jó lenne. 
 
Szép napot! 
Orsi 
 

 

Gonda Orsolya 

ÉRTÉKESÍTÉSI CSOPORTVEZETŐ 

 orsolya.gonda@szallas.hu 
 +36 30 4762928 

 H-1037 Budapest, Montevideo utca. 9.  

     

2021 - Deloitte Technology Fast 50, Central Europe:  

Prize in Impact Stars Category 

 



12. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Döntés a téli fürdő élménymedence homokszűrőjének cseréjére vonatkozó beszerzési eljárásban

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.09.22. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.09.19. 

 
Készítette:   
Gergely Angéla asszisztens 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Gazsi József mb. intézményvezető 
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Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

Döntés a téli fürdő élménymedence homokszűrőjének cseréjére vonatkozó beszerzési 
eljárásban 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ beltéri élménymedencéjének homokszűrőjét 
szükséges cserélni az üzemszerű működés biztosítása érdekében. Erre vonatkozóan beszerzési 
eljárás mellőzésével történt ajánlatkérés a Beszerzési szabályzat 1.3.1. pontjára hivatkozással. 
Az ajánlatkérés teljes dokumentációja jelen előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Ajánlatot a Neptun Filter Kft-től kértünk a speciális homokszűrő tartály gyártására és 
beszerelésére, melyre az alábbi ajánlat érkezett: 
 

1. Neptun Filter Kft.    Ajánlati ár: nettó 7.327.153,- Ft 

 
A fenti ajánlat maradéktalanul tartalmaz minden tartalmi és formai követelményt, valamint a 
Kft garantálja a speciális homokszűrő tartály megfelelő minőségben történő legyártását és 
beszerelését is.  
Az ajánlat egyértelműen meghatározza a beltéri élménymedence homokszűrőjének cseréjére 
vonatkozó anyagköltséget, kiszállási és munkadíjat, így javaslom a T. Képviselő-testület 
részére az ajánlat elfogadását. 
 
Ajánlattevőre vonatkozó főbb információk: 
Név: Neptun Filter Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:  1165 Budapest, Újszász utca 43. 
Adószám:  24304085-2-42 
Cégjegyzékszám: 01-09-282707 
 
Javaslom a T. Képviselő-testület számára, hogy homokszűrő cseréjére a Neptun Filter Kft. 
által tett, nettó 7.327.153,- Ft összegű ajánlatot fogadja el, valamint erre vonatkozóan a velük 
való szerződéskötést engedélyezze. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 
 
Cserkeszőlő, 2022. szeptember 19. 

Gazsi József sk. 
           mb.intézményvezető  

 
Mellékletek:  - ajánlatkérés és melléklete 

- ajánlat 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Cserkeszőlő Község Képviselő-testületének …../2022. (IX.22.) számú határozata a téli 
fürdő élménymedence homokszűrőjének cseréjére vonatkozó beszerzésben 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli fürdő élménymedence 
homokszűrőjének cseréjére vonatkozó beszerzésben a Neptun Filter Kft. által tett nettó 
7.327.153,- Ft összegű ajánlatot elfogadja, valamint erre vonatkozóan a céggel való 
szerződéskötést engedélyezi. 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli fürdő élménymedence 
homokszűrője cseréjének forrásait a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
 
 
 
Erről értesül: Képviselő-testület - helyben 
  Varga Attila polgármester - helyben 
  Dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
  Gazsi József mb. intézményvezető - helyben 
  Gazdálkodási csoport - helyben 
  Neptun Filter Kft. – 1165 Budapest, Újszász utca 43. 
 
 
 
 
 Varga Attila Dr. Tóth Dániel 
 polgármester jegyző 
 
 
 

















13. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Mesterszállás külterület 012/6 hrsz alatti terület önkormányzati tulajdonrészének 

értékesítése. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.09.22. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.09.21. 

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

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

   
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Mesterszállás külterület 012/6 hrsz alatti terület önkormányzati tulajdonrészének 
értékesítésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy Dr. Stefkó Katalin ügyvéd asszony Kovács Géza megbízásából kereste fel az 
önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy meg kívánja vásárolni a Mesterszállás külterület 012/6 hrsz alatt 
található, 5 ha 3999 m2 területű, 84,93 AK értékű, szántó művelési ágú terület Cserkeszőlő Községi 
Önkormányzat tulajdonában álló 12756/33972 tulajdoni hányadát. Fenti területhez az önkormányzat 2015-
ben öröklés jogcímén jutott.  

A kérelmező ügyvédje leírta, hogy a kérelmező vételi ajánlatot az ingatlan-hányad vonatkozásában 
elkészített ingatlan forgalmi szakértői vélemény ismeretében tesz. A szakértői véleményt az önkormányzattól 
kéri beszereztetni, azonban annak költségét megfizeti. Az ügyben beérkezett kérelem az előterjesztés 
mellékletét képezi. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a terület haszonbérletére vonatkozóan a veszélyhelyzet ideje alatt Székely István 
Alex kérelmet nyújtott be, melyről a 126/2021.(IV.21.) polgármesteri határozatban döntöttem. A határozatban 
rögzítésre került, hogy a haszonbérleti szerződést a haszonbérlőnek kell benyújtania az önkormányzathoz 6 
eredeti példányban, valamint, hogy a haszonbérlet díját tárgyév december 20. napjáig köteles megfizetni. A 
határozat Székely István Alex részére postázásra került, a visszaérkezett tértivevény alapján helyettes átvevő 
útján megkapta a határozatot. Ennek ellenére szerződéskötéssel kapcsolatban nem vette fel a kapcsolatot 
önkormányzatunkkal, így haszonbérleti díj sem került részére kiszámlázásra, valamint földhasználat sem 
került bejegyzésre a földhivatalnál.  

Fentieket figyelembevéve javaslom, hogy a 126/2021.(IV.21.) polgármesteri határozatot a testület vonja 
vissza, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön Kovács Géza vételi ajánlatáról.  

Cserkeszőlő, 2022. szeptember 21. 

 

 

                                                                                                             Varga Attila sk. 
 polgármester 
                                                                                                                   

 

 

 



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

 Mesterszállás külterület 012/6 hrsz. alatti szántó, önkormányzati tulajdonban lévő terület-hányadára 
érkezett vételi ajánlat elfogadásáról. 

 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mesterszállás külterület 012/6 hrsz 
alatti szántó, önkormányzati tulajdonban lévő terület-hányadra érkezett vételi ajánlatról szóló előterjesztést 
és akként határozott, hogy Kovács Géza részére értékesíteni kívánja a Mesterszállás külterület 0126/6 hrsz. 
alatti, 5 ha 3999 m2 területű szántó önkormányzati tulajdonban lévő 12756/33972 tulajdoni hányadát.  
 
A Képviselő-testület megbízza az önkormányzatot, hogy az ingatlan-hányad vonatkozásában 
ingatlanforgalmi szakértői véleményt készíttessen és a szakértői vélemény költségét a kérelmező részére 
tovább számlázza.  
 
A Képviselő-testület az ingatlan-hányad eladási áráról az ingatlanforgalmi szakértői vélemény alapján, a 
kérelmező pontos összeget tartalmazó vételei ajánlatának beérkezése után dönt. 
 
A Képviselő-testület az ingatlan-hányad értékesítése miatt a terület haszonbérletére vonatkozó, korábban 
hozott, de nem teljesült 126/2021.(IV.21.) számú polgármesteri határozatot visszavonja.    
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 - Kovács Géza – 5430, Tiszaföldvár, Mártírok út 33. 
 - Dr. Stefkó Katalin ügyvéd – 5000, Szolnok, Arany János utca 16. I. 5. 
                                                   

vagy 

 
 
…./2022.(IX….) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 Mesterszállás külterület 012/6 hrsz. alatti szántó, önkormányzati tulajdonban lévő terület-hányadára 
érkezett vételi ajánlat elutasításáról. 

 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mesterszállás külterület 012/6 hrsz 
alatti szántó, önkormányzati tulajdonban lévő terület-hányadra érkezett vételi ajánlatról szóló előterjesztést 
és akként határozott, hogy elutasítja Kovács Géza vételi ajánlatát.  
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 - Kovács Géza – 5430, Tiszaföldvár, Mártírok út 33. 
 - Dr. Stefkó Katalin ügyvéd – 5000, Szolnok, Arany János utca 16. I. 5. 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és intézményeinek bizonylati szabályzatának 
elfogadására 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és intézményeinek bizonylati 
szabályzatának aktualizálását javaslom.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a 
szabályzatot.  
 
Cserkeszőlő, 2022. szeptember 19. 
  

 Tisztelettel: 

 

                                                                                                             dr. Tóth Dániel sk. 
 jegyző 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és intézményeinek bizonylati szabályzatának 
elfogadásáról. 

 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és akként 
határozott, hogy Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és intézményeinek bizonylati szabályzatát a 
melléklet szerint elfogadja. 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 - Varga Éva gazdaságvezető-helyettes – helyben 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és intézményeinek 

Bizonylati szabályzata 
 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. A szabályzat célja, tartalma 

 
A bizonylati szabályzat célja, hogy biztosítsa a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és intéz-
ményeinél a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenőrzésé-
nek, továbbításának, felhasználásának, kezelésének rendjét. 
 
A szabályzat a következő feladatok ellátásához tartalmaz kötelező előírásokat: 
− az egyes gazdasági eseményekhez milyen bizonylatot kell használni, 
− kinek kell a bizonylatot kiállítani, az abban szereplő adatokat kinek kell ellenőrizni, 
− a bizonylatot kiállító és az ellenőrzést végző felelőssége, 
− hány példányban kell a bizonylatot kiállítani, mi az egyes példányok szerepe az adat- 
feldolgozásban, 
− hogyan kell a bizonylatot továbbítani, miként kell az átvételt igazolni, 
− kinek és milyen módon kell a bizonylati példányokat megőrizni, mikor lehet azokat 
selejtezni, 
− miként kell kezelni a rontott bizonylati példányokat, illetve a tévesen kiállított bizonylat 
esetén milyen eljárást kell követni. 
 
 
A szabályzat hatálya kiterjed: 

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat  
- Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 
- Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő 
- Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 

 
saját költségvetésével, működésével összefüggő bizonylatkezelésre. 
 
 

2.  Bizonylati elv, bizonylati fegyelem 
 
Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásai-
nak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. A gazdasági ese-
mények folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíte-
ni kell. 
A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adato-
kat bejegyezni. 
Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági eseményre vonatkozóan a könyvvitel-
ben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul 
tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet – 
hiba esetén - előírásszerűen javítottak. 
 
A bizonylatok feldolgozási rendjének kialakításakor a következők szerint kell eljárni: 
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a) a pénzforgalmat érintő gazdasági események bizonylatainak adatait késedelem nél-
kül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, bankszámla forgalomnál a hitel-
intézeti értesítés, illetve a megérkezésekor a könyvekben rögzíteni kell, 

b) az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági ese-
mények megtörténte után, legkésőbb a tárgynegyedév utolsó hónapjának végéig kell a köny-
vekben rögzíteni. 
A főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés 
és ellenőrzés lehetőségét, függetlenül az adathordozók fajtájától, a feldolgozás (kézi vagy 
gépi) technikájától, logikailag zárt rendszerrel biztosítani kell. 
 
 

3. Bizonylat fogalma, alaki és tartalmi kellékei 
 
Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálko-
dóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy, vagy más gazdálkodó által 
kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizony-
lat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül an-
nak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszá-
molását (nyilvántartását) támasztja alá. 
 
A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytál-
lónak kell lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. 
A számviteli bizonylatot a gazdasági esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés 
megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, magyar nyelven kell kiállítani. (Külföldi 
megrendelőnek küldött és magyar nyelven kiállított számlán az adatok a külföldi megrendelő 
nyelvén is feltüntethetők.) 
 
A külföldi szállító, szolgáltató számláján azokat az adatokat, megjelöléseket kell - a könyvvi-
teli nyilvántartásokban történő rögzítést megelőzően - magyarul is feltüntetni, amelyek a bi-
zonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, könyveléshez, 
az utólagos ellenőrzéshez feltétlenül szükségesek. 
A számviteli bizonylatokon az adatok időtállóságát az Szt. 169. §-ban meghatározott megőr-
zési időn belül biztosítani kell. 
 
A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellé-
kei a következők: 
a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója; 
b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó megjelölése; 
c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a 
rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírá-
sa; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyug-
tákon a befizető aláírása; 
d) a bizonylat kiállításának időpontja, illetve kivételesen - a gazdasági művelet jellegétől, idő-
beni hatályától függően - annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vo-
natkoztatni kell; 
e) a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági műve-
let okozta változások mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli 
elszámolás rendjétől függően - értékbeni adatai; 
f) külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiál-
lító gazdálkodó nevét, címét; 
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g) bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok köré-
nek, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik; 
h) a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás; 
i) a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása; 
j) továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír. 
A számlával, az egyszerűsített számlával kapcsolatos további követelményeket más jogsza-
bály is meghatározhat. 
Ha a könyvviteli nyilvántartás, mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás eredménye, 
biztosítani kell: 
a) az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak - szükség esetén - a késedelem nélküli 
kiíratását, 
b) az egyértelmű azonosítás érdekében a kódjegyzéket. 
 
A bizonylat a következő módon készíthető: 
- kézzel, 
- géppel, 
- kódoltan 
 
Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági eseményt a valóságnak megfelelően, 
hitelesen rögzíti, hiba esetén előírásszerűen javítottak. 
A gazdasági események rögzítéséhez a kereskedelmi forgalomban kapható szakmányosított 
nyomtatványokat kell használni, illetve egyedileg előállított saját készítésű nyomtatványt kell 
használni. A nyomtatvány szerkesztésénél be kell tartani a bizonylatok általános alaki és tar-
talmi kellékeire vonatkozó előírásokat. 
A szabályzat hatálya alá tartozó szervek a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlák-
ra történő hivatkozás, továbbá a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, 
igazolása tekintetében oly módon tesz eleget, hogy a megjelölt adatokat, információkat és 
igazolásokat az eredeti bizonylathoz csatolt utalványrendeleten, bevételi-, kiadási pénztárbi-
zonylaton rögzíti. 
 
 

4. Szigorú számadási kötelezettség körébe tartozó bizonylatok felhasználása, nyil-
vántartása 

 
4.1. Szigorú számadású nyomtatványok 
A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági esemé-
nyekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített számlát és a nyugtát 
is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a 
nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az 
illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási kötelezettség alá kell 
vonni. 
A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott 
személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámolását. 
 
4.2. A szigorú számadású nyomtatványok átvétele és nyilvántartása 
A 4.1. pontban, valamint a bizonylati albumban megjelölt nyomtatványokból beszerzett, illet-
ve a szabályzat hatálya alá tartozó szervek rendelkezésére bocsátott nyomtatványt, jegyzék 
kíséretében szigorú számadású nyomtatványok kezelésével megbízott ügyintézőjének állo-
mányba vétel, illetve kezelés és megőrzés végett át kell adni. Az átadási jegyzékben a nyom-
tatványokat fajtánként elkülönítve, ezen belül füzetenként, űrlaponként emelkedő számsor-
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rendben kell felsorolni. Ez a jegyzék egyúttal az átvevő dolgozó nyilvántartása az állományba 
vett nyomtatványokról. 
 
4.3. A szigorú számadású nyomtatványok teljes körűségének ellenőrzése 
Az átvétel alkalmával minden esetben meg kell vizsgálni, hogy az egyes nyomtatványokban 
az űrlapok teljes számban megvannak-e, továbbá az űrlapokon a sorszámok és esetleges 
egyéb jelzések (pl. számlavezető pénzintézet jelzőszáma) helyesek-e.4.4. A szigorú számadá-
sú nyomtatványok őrzése 
A felülvizsgált és helyesnek talált szigorú számadású nyomtatványokat páncélszekrényben 
kell őrizni. 
 
4.5. A szigorú számadású nyomtatványok kiadása, felhasználása 
Minden olyan esetben, ha a megőrzéssel megbízott dolgozó a kezelésére bízott nyomtatvány 
készletből annak felhasználására megbízott személynek kiad, a kiadás és az átvétel tényét a 
nyilvántartás megfelelő sorában a kiadás és az átvétel keltének feltüntetésével keresztül kell 
vezetni, és az átvételt ugyanott a megbízott személy aláírásával kell elismertetni. 
A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmazni: 
- beszerzett bizonylat sorszámát, 
- beszerzés idejét, 
- a felhasználás kezdő időpontját, 
- a felhasználás befejező időpontját, 
- a felhasználásra átvevő aláírását, 
- a felhasználtan visszavevő aláírását. 
A nyilvántartás mintáját a bizonylati album tartalmazza. 
A szigorú számadású nyomtatványokat használók a felhasznált mennyiséggel mindenkor kö-
telesek elszámolni. 
A nyomtatványok átadása, illetve átvétele csak írásban történhet. 
 
 

5. A bizonylatok kiállítása, helyesbítése 
 

5.1. A bizonylatok kiállítása a feladatellátási helyeken történik.  

 
A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ és a 
PSÁMK Cserkeszőlő számviteli és egyéb abban meghatározott feladatait a Cserkeszőlői Pol-
gármesteri Hivatal végzi Feladatellátási Megállapodás alapján. 
 
Számlakiállítás:  

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, PSÁMK 
Cserkeszőlő tekintetében ASP programmal történik 

- Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ: az átutalásos számlák, a mosodai szolgál-
tatás számlái ASP programmal, a strandszolgáltatás, az étterem, a hotel és camping 
Hostware programot használ. a hőszolgáltatás Multi Távhőszámlázó 2009. program-
mal történik. 

 
A bizonylatot a gazdasági esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételé-
nek vagy végrehajtásának időpontjában kell kiállítani. 
A bizonylaton az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési 
határidőig olvashatók (olvasható alakra hozhatók), továbbá az esetlegessé váló utólagos válto-
zások felismerhetők, illetve kimutathatók legyenek. 
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5.2. A szabályszerű javításokat a következők szerint kell elvégezni: 
A bizonylatra helytelenül bejegyzett adatok javítása során az eredeti bejegyzést át kell húzni, 
úgy, hogy az eredeti bejegyzés (szám vagy szöveg) olvasható maradjon. A helyesbített adato-
kat az áthúzott szám vagy szöveg fölé kell írni. 
A hibás bejegyzést a bizonylat minden példányán javítani kell. 
Fel kell tüntetni továbbá a helyesbítés keltét és a bizonylatot helyesbítő személy aláírását. 
Pénztári bizonylatokat javítani nem szabad. 
A rontott pénztári bizonylat, csekk stb. helyett új bizonylatot kell kiállítani és a rontott, storní-
rozott bizonylatot (annak összes példányát) meg kell őrizni. A külső szervektől beérkezett 
bizonylatokat alaki és tartalmi szempontból ellenőrizni kell. Az ellenőrzés során talált hibák-
ról a bizonylat kiállítóját értesíteni kell és fel kell szólítani a hibás bejegyzés helyesbítésére. A 
külső szervektől beérkező bizonylatok alaki és tartalmi szempontból történő ellenőrzéséért az 
érvényesítést végző személy a felelős. Az intézmények dolgozói külső szervtől érkezett bi-
zonylatot nem javíthat. A hibásan, más szerv részére megküldött bizonylatot a hivatal köteles 
javítani. A javítás történhet az eredeti - hibás - bizonylat érvénytelenítésével és új bizonylat 
kiállításával vagy helyesbítő bizonylat kiállításával. 
A helyesbítő bizonylatnak tartalmaznia kell: 
− az eredeti bizonylat azonosításához szükséges adatokat, 
− a módosításnak megfelelő új tételeket. 
A bizonylatokon észlelt hiányosságok pótlására, illetve a tévesen felvezetett adatok javítására 
- az ellenőrzés bármely folyamatában - a mindenkori ügyintéző, illetve a bizonylat kiállítója 
jogosult. 
 

6. A bizonylatok feldolgozása és ellenőrzése 
 
6.1. Általános követelmények 
A bizonylatok feldolgozása során ellenőrizni kell a bizonylatokon feltüntetett adatokat, azok 
hitelességét. A rögzítésnek, könyvelésük előtt a bizonylatokat csoportosítani kell. 
A feldolgozás során a következő feladatokat kell elvégezni: 
− Ki kell jelölni azokat a főkönyvi számlákat (analitikus nyilvántartó lapot), amelyeken a 
gazdasági művelet hatásának értékét, illetve mennyiségi adatait rögzíteni kell, (számlakijelö-
lés, gépi adatfeldolgozás során az előírt kódolást). 
− A bizonylaton el kell végezni a számlakijelölést, illetve a kódolást végző személy kézjegyé-
vel azt el kell látni. 
− Rögzíteni kell a könyvelés megtörténtét, időpontját és az egyeztetés tényét. 
− Biztosítani kell megfelelő hivatkozással a visszakeresés lehetőségét. 
 
A feldolgozás során ellenőrizni kell: 
− az aláírók jogosultságát, 
− a bizonylat alaki, tartalmi és számszaki helyességét, valamint azt, hogy a könyveléshez 
minden bizonylat megérkezett-e, továbbá azt, hogy az adatok feldolgozása teljeskörűen meg-
történt-e, 
− a munkafolyamatba épített ellenőrzés megtörténtét. 
 
6.2. A bizonylatok alaki ellenőrzése 
Ennek keretében a következőket kell vizsgálni: 
– a gazdasági esemény bizonylatolása az előírt bizonylati űrlapon történt-e, 
– a bizonylati űrlapot sorszám szerint vették-e használatba (szigorú számadású nyomtatvá-
nyoknál), 
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– a bizonylatok kitöltése teljeskörűen megtörtént-e, minden adat szerepel-e, 
– a kiállító, az érvényesítő és az utalványozó (eseménytől függően az ellenőr), valamint a 
gazdasági eseményben érintett dolgozók aláírása szerepel-e a bizonylaton, 
– a bizonylat kiállítása megfelelő-e, a javítások szabályszerűek-e, 
– a szükséges mellékletek csatolva vannak-e. 
Az alaki követelmények betartásának ellenőrzéséért az érvényesítéssel megbízott dolgozók 
felelősek. 
 
6.3. A bizonylatok számszaki ellenőrzése 
Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összeg-
szerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztar-
tási számviteli kormányrendelet és e rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban fog-
laltakat megtartották-e. Ha az érvényesítő a megjelölt jogszabályok, szabályzatok megsértését 
tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt 
követően az utalványozó erre írásban utasítja. Az okmány utalványozása előtt történik. Az 
érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő kelte-
zéssel ellátott aláírását. 
A megállapított számszaki hibát a bizonylaton a kiállítási színtől eltérő színű tollal kell javíta-
ni. 
 
6.4. A bizonylatok tartalmi ellenőrzése 
Vizsgálni kell a gazdasági esemény szükségességét, indokoltságát, az alkalmazott árak he-
lyességét, a vonatkozó jogszabályi előírások betartását. 
A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a ki-
adások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló köte-
lezettségvállalás esetében – ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesíté-
sét követően esedékes – annak teljesítését. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés 
tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni, az 
Ávr.-ben és a belső szabályzatban meghatározott igazolási kötelezettség végrehajtásának 
megjelölésével. 
 

7. A bizonylatok szállítása 
 

A bizonylatok szállításánál úgy kell eljárni, hogy azokba illetéktelen személyek ne tekinthes-
senek be, külső károsodás ne érje, és hiánytalanul eljussanak a rendeltetési helyre. A bizony-
latok elhelyezésére és szállítására szolgáló eszköz megválasztásakor figyelembe kell venni 
tartalmuk fontosságát, a szállításukra vonatkozó technikai előírásokat. 
A bizonylatok külső szervekhez (pl. ellenőrzés esetén) szállításakor biztosítani kell, hogy a 
bizonylatokat, okmányokat kísérőjegyzékkel lássák el, melyből a szállítandó bizonylatok kö-
re, mennyisége kitűnik és az adott bizonylatok megjelölése teljesen egyértelmű. A bizonyla-
tok átadásáról átadás-átvételi jegyzék kitöltésével kell maradandó okmányt készíteni, melyben 
az átvevő és átadó aláírásával igazolja a kísérőjegyzékben felsorolt bizonylatok átvételét, il-
letve átadását. A jegyzéknek tartalmaznia kell az átadás időpontját is. 
 
 

8. A bizonylatok tárolása 
 

A bizonylatok tárolása, megőrzése során biztosítani kell, hogy azok könnyen hozzáférhetők, 
visszakereshetők legyenek és a tárolás alatt károsodást ne szenvedjenek. Az eredeti könyvelé-
si bizonylatok és az ahhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások az önkormányzat központi-
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irattárában kerülnek megőrzésre, ügyelve arra, hogy az évenkénti elkülönítés megfelelő le-
gyen. 

 

9. A bizonylatok őrzése 
 

9.1. A szabályzat hatálya alá tartozó szervek a költségvetési évről készített beszámolót, vala-
mint az azt alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, valamint más, e törvény köve-
telményeinek megfelelő nyilvántartást, az éves beszámolót alátámasztó leltárt és a részletező 
nyilvántartást olvasható formában, valamint az adatok feldolgozásánál alkalmazott, működő-
képes állapotban tárolt számítógépes programot legalább 8 évig köteles megőrizni. 
9.2. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 
8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető 
módon megőrizni. A folyószámláknál az elévülési idő a folyószámla megszűnésének időpont-
jával kezdődik. 
9.3. A szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik a b) pont szerinti 
megőrzési kötelezettség. 
9.4. A megőrzési időn belüli szervezeti változás (ideértve a jogutód nélküli megszűnést is) 
nem hatálytalanítja e kötelezettséget, így az a), illetve b) pont szerinti bizonylatok megőrzésé-
ről a szervezeti változás végrehajtásakor intézkedni kell. 
9.5. Bizonylatot a megőrzési helyről elvinni csak elismervény ellenében szabad. A hatósági 
intézkedésre - a megőrzés helyéről - kiadott eredeti bizonylatok tartalmáról kivonatot vagy a 
bizonylatról bármilyen módszerrel előállított másolatot kell készíteni, és azt az eredeti bizony-
lat visszahelyezéséig bizonylatként megőrizni. 
 
 

10. A hiteles másolat és kivonat 
 
Valamely okmányból kiállított hiteles másolat nem más, mint az alapul szolgáló okmány szö-
vegével megegyező irat. 
A hitelesség feltétele a hitelességi záradék. 
A hitelességi záradék az alábbiakat tartalmazza: 

- "Eredetivel megegyező hiteles másolat!" szöveget, 

- a másolat hitelesítésének időpontját,  
- a hitelesítő aláírását, 
- a hitelesítő bélyegzőjét. 
 

A hiteles kivonat az okmány bizonyos részeinek közlését tartalmazó irat. 
A hiteles kivonatot is hitelességi záradékkal kell ellátni a fentiekkel megegyező módon. 
 
 
 

II. EGYES GAZDASÁGI ESEMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ BIZONYLATOK 
HASZNÁLATA 

 
 

1. Befektetett eszközök állományváltozásának bizonylatolása 
 

1.1. A befektetett eszközök nyilvántartásának általános szabályai 
A befektetett eszközökről a főkönyvi számlákkal bruttó értékben megegyező analitikus nyil-
vántartást kell vezetni. A befektetett eszközök analitikus nyilvántartásának biztosítani kell, 
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Hogy az intézmény befektetett eszközeinek állománya bármely időpontban ellenőrizhető le-
gyen és a bekövetkezett változások adatai a számlaosztály számláinál előírt csoportok szerint 
a következő tagolásban rendelkezésre álljanak. 
a./ Állománynövekedés 
Új befektetett eszköz beszerzése és létesítése, használt eszköz beszerzése térítés ellenében, 
használt eszköz átvétele térítés nélkül, eszköz átvétele átszervezés miatt, átminősítés, egyéb 
növekedések. 
b./ Állománycsökkenés 
Befektetett eszközök selejtezése, értékvesztése, megsemmisülése, használt eszközök átadása 
térítés nélkül, átadás átszervezés miatt, átminősítés, egyéb csökkenések. 
 
1.2. Immateriális javak nyilvántartása 
1.2.1. Immateriális javak nyilvántartásának tartalma 
A következőkben felsorolt immateriális javak megszerzéséért fizetett ellenértékről nyilvántar-
tást kell vezetni: 
- vagyoni értékű jogok (az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével), 
- szellemi termékek, 
- egyéb immateriális javak, 
- immateriális javakra adott előlegek. 
Az immateriális javak nyilvántartásba vételét a számla, adás-vételi szerződés, illetve egyéb 
okmány alapján kell elvégezni. Ugyancsak a számlának, illetve az egyéb okmánynak megfele-
lően kell a nyilvántartásban a bruttó (beszerzési) értéket szerepeltetni. A bruttó érték megálla-
pításánál a számlában (okmányban) szereplő és az általános forgalmi adó összegét figyelmen 
kívül kell hagyni. 
 
Az immateriális javak nyilvántartásának tartalmaznia kell legalább 
a) az eszköz megnevezését, jellemzőit, 
b) a készítő, szállító megnevezését, az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat, kivéve, ha az 
eszközt nyilvántartása csoportosan történik, 
c) vagyoni értékű jogok esetén azon eszköz pontos megnevezését, amelyhez a jog kapcsoló-
dik, 
d) a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához szükséges 
adatokat, a használatbavétel dátumát, 
e) a bekerülési értéket (bruttó értéket), 
f) a várható használati időt, a megállapított maradványértéket, a leírási kulcsot, 
g) az elszámolt értékcsökkenés tárgyévi és halmozott összegét, 
h) az elszámolt terven felüli értékcsökkenés és a visszaírt terven felüli értékcsökkenés össze-
gét, okait és időpontját, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, 
i) az egyéb értékváltozások időpontjait, a változás okait, jellegét, az ezeket alátámasztó bi-
zonylatok azonosításához szükséges adatokat, 
j) az eszköz nettó értékét és annak változásait, 
k) a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti besorolását, és 
l) a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket. 
 
A kisértékű immateriális javakról vezetett nyilvántartásnak az 1. a), b), d) és e) pontja szerinti 
adatokat kell tartalmaznia. 
 
1.2.2.Az immateriális javak nyilvántartásának bizonylatai, nyomtatványai 
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A nyilvántartás céljára az önkormányzati ASP KATI moduljából előállított nyomtatvány. Az 
egyedi nyilvántartó lapra adatot feljegyezni csak bizonylat alapján szabad. A naplót főkönyvi 
számlánként kell megnyitni úgy, hogy az a főkönyvi könyvelés adataival egyeztethető legyen.  
 
1.3. Tárgyi eszközök nyilvántartása 
1.3.1. Tárgyi eszközök nyilvántartásának feladata 
A tárgyi eszközök nyilvántartásba vételéről a szabályzatban meghatározott bizonylatok fel-
használásával kell gondoskodni. Részletező nyilvántartást kell vezetni a következő tárgyi esz-
közökről: 
a) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, 
b) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek, 
c) Beruházások, felújítások, 
 
1.3.2. A tárgyi eszközök nyilvántartásának tartalmaznia kell legalább 
a) a tárgyi eszköz megnevezését, sajátos adatait, 
b) a készítő, szállító megnevezését, az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat, kivéve, ha az 
eszközt nyilvántartása csoportosan történik, 
c) vagyoni értékű jog esetén azon ingatlan pontos megnevezését, amelyhez a jog kapcsolódik,  
d) a tulajdonosnál a tulajdonba kerülés módját, a tulajdoni hányadot, az esetleges védettségre, 
korlátozásra, terhelésre vonatkozó adatokat, 
e) a vagyonkezelőnél, koncesszió jogosultjánál a tulajdonos megnevezését, a vagyonkezelés, 
koncesszió időtartamát, a vagyonkezeléssel, koncesszióval kapcsolatos követelések, kötele-
zettségek azonosításához szükséges adatokat, 
f) a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához szükséges 
adatokat, a használatbavétel dátumát, 
g) a bekerülési értéket (bruttó értéket), 
h) a várható használati időt, a megállapított maradványértéket, a leírási kulcsot, 
i) az elszámolt értékcsökkenés tárgyévi és halmozott összegét, 
j) j) az elszámolt terven felüli értékcsökkenés és a visszaírt terven felüli értékcsökkenés ösz-
szegét, okait és időpontját, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges ada-
tokat, 
k) az egyéb értékváltozások időpontjait, a változás okait, jellegét, az ezeket alátámasztó bi-
zonylatok azonosításához szükséges adatokat, 
l) az eszköz nettó értékét és annak változásait, 
m) az eszköz tartozékainak megnevezését, értékét, az azonosításhoz szükséges adatokat, 
n) személyre kiadott eszközök esetén a használó személy azonosításához szükséges adatokat, 
o) a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti besorolását, 
p) a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket. 
 
1.3.3. Ha a tulajdonos, vagyonkezelő él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, a nyil-
ván- 
tartásnak tartalmazni kell továbbá 
a) a piaci értéket, a piaci érték változásait, 
b) a nyitó értékhelyesbítés összegét, annak tárgyévi változásait, az értékhelyesbítés záró állo-
mányát, 
c) piaci értéken történő értékelés bizonylatait. 
 
1.3.4. A földterületek, telkek 1. a) pontban hivatkozott sajátos adatai 
a) annak címe, helyrajzi száma, 
b) fekvése, rendeltetése, övezeti besorolása, és 
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c) aranykorona értéke. 
 
1.3.5. Az épületek, építmények 1. a) pontban hivatkozott sajátos adatai 
a) annak címe, helyrajzi száma, fekvése, és 
b) műszaki jellemzői (falazat, tetőzet, szintek száma, területe, komfort fokozat stb.) 
 
1.3.6. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1. a) pontban hivatkozott sajátos adatai 
a) annak típusa, gyártójának megnevezése, a gyártás éve, 
b) egyedi nyilvántartás esetén annak gyártási száma, jármű esetén alvázszám, rendszáma, for-
galmi engedély száma, érvényessége. 
 
1.3.7. A kisértékű tárgyi eszközökről vezetett nyilvántartásnak az 1. a), b), f) és g) pontja sze-
rinti adatokat kell tartalmaznia. 
 
1.3.8. A nyilvántartásra vonatkozó szabályokat a még használatba nem vett (beruházások kö-
zött elszámolt) eszközökre is alkalmazni kell. A tárgyi eszközökön végzett felújítások adatait 
az 1. k) pont szerinti adatok között kell nyilvántartani. 
A tárgyi eszközök állományának, mennyiségének értékére, összetételére vonatkozó bármely 
időpontban történő ellenőrzését az analitikus nyilvántartás vezetésével kell biztosítani. A tár-
gyi eszközállományt, valamint az állományban bekövetkezett változásokat az analitikus nyil-
vántartásban a főkönyvi könyvelés tagolása szerint kell kimutatni. 
 
1.3.9.Épületek, építmények egyedi nyilvántartása 
Az épület-nyilvántartási lapot az üzembe helyezés időpontjában és ennek az időpontnak a 
feltüntetésével a rendszeres használatba vételt követő napon - az épület aktiválásakor - kell 
kiállítani. Az épület-nyilvántartási lapot az üzembe helyezés időpontjában és ennek az idő-
pontnak a feltüntetésével a rendszeres használatba vételkor - az épület aktiválásakor - kell 
kiállítani. 
 
A kiállítás alapját ÁLLOMÁNYBA VÉTELI BIZONYLAT elnevezésű bizonylat adatai, va-
lamint az ÜZEMBEHELYEZÉSI OKMÁNY (jegyzőkönyv) képezik. 
 
Az épületek, építmények egyedi nyilvántartása az ASP KATI moduljában történik. A földte-
rületről, ültetvényekről, telkesítésről a bizonylatot szintén önkormányzati ASP KATI modul-
jából kell kiállítani. A bizonylaton fel kell tüntetni a földterület fekvését, rendeltetését, terep-
adottságokat, telekkönyvi és helyrajzi számot, a földterülethez tartozó épület(ek) nyilvántartá-
si lapszámát, területét, aranykorona értékét, tulajdonosok megnevezését, tulajdonhányadokat, 
bruttó értékét, illetve annak csökkenését, növekedését. A nyilvántartó lapon szereplő adatokat 
telekkönyvi nyilvántartás adataival egyező módon kell feltüntetni, biztosítani kell a főkönyvi 
könyveléssel való egyeztetést.  
Az értékcsökkenés elszámolását negyedévenként a nyilvántartó lapokon rögzíteni kell. 
 
1.3.10. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek nyilvántartása 
A gépek, berendezések, felszerelések és járművek nyilvántartásához az önkormányzati ASP 
KATI moduljából előállított nyomtatványt kell használni. 
 
1.3.11. Beruházások nyilvántartása 
A beruházásokról, beruházásokra adott előlegekről beruházásonként elkülönítve egyedi nyil-
vántartást kell vezetni. Ez szintén az ASP KATI moduljában történik. 
Az egyedi nyilvántartó lapon fel kell tüntetni a következőket: 



Számviteli rend – Bizonylati szabályzat  

 

 11

– a beruházás megnevezését, 
– a kiadások (felhasználások, ráfordítások) keltét, hivatkozási számát, 
– a kiadások összegét, 
– a szállító megnevezését, 
– a számla keltét, 
– a főkönyvi számla számát, 
– előleg esetén az előleg elszámolásának időpontját, összegét, 
– az előleg állományát. 
A kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartásához a KISÉRTÉKŰ eszköz egyedi nyilvántartó lap 
(2014-től) tárgyi eszközök nyilvántartó lapot kell használni. A nagy értékű tárgyi eszközök 
nyilvántartásához a NAGYÉRTÉKŰ eszköz egyedi nyilvántartó lapot kell használni. Akkor, 
ha az épületek, építmények esetében csökkenés áll be, akkor annak bizonylatolása a TÁRGYI 
ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYCSÖKKENÉSI BIZONYLATA -t kell használni.  
 
A folyamatban lévő beruházások nyilvántartásához a BERUHÁZÁSI nagyértékű eszköz 
egyedi nyilvántartó lapot kell használni. 
 
 

2. Készletek nyilvántartása 
 

A költségvetési szervek az intézmény nagyságát, tevékenységét figyelembe véve a készletek 
nyilvántartását két formában szervezheti meg attól függően, hogy raktárral rendelkezik, vagy 
raktárral nem rendelkezik. 
 
Raktárral a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat által fenntartott intézmény, a Cserkeszőlő 
Fürdő és Gyógyászati Központ rendelkezik, valamint a Petőfi Sándor Általános Művelődési 
Központ Közétkeztetési Konyha intézményegység végez raktári feladatokat az étkeztetéshez 
szükséges alapanyagok és nyersanyagok vonatkozásában. 
 
A raktárral rendelkező költségvetési szerv 
- raktári új készletéről nyilvántartásait mennyiségben és értékben is köteles vezetni, 
- a használt, illetve használatban lévő készletekről csak mennyiségi nyilvántartás kötelező. 
A raktárral nem rendelkező költségvetési szerv 
− készletéről csak mennyiségi nyilvántartást köteles vezetni, természetesen ebben az esetben 
is lehetőség van az értékbeni nyilvántartásra is. 
 
 
Részletező nyilvántartást kell vezetni a következő készletekről: 
− vásárolt anyagok, 
− betétdíjas göngyölegek, 
− áruk, közvetített szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek, 
− késztermékek, 
− befejezetlen termelés és félkész termékek. 
 
A nyilvántartásban el kell különíteni a 
− raktári új készleteket és a 
− használt készleteket. 
 
2.1. Készletnyilvántartás bizonylatai  
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A szabályzat hatálya alá tartozó raktárral rendelkező szerv esetében – Cserkeszőlő Fürdő és 
Gyógyászati Központ - a készletnyilvántartás a Naturasoft Raktár Start programmal történik 
 
2.1.1. Anyag-bevételezés bizonylatolása 
A vásárolt vagy saját előállítású készletekről beszerzés vagy előállítás után bevételi bizonyla-
tot kell kiállítani. A bevételezéshez a Naturasoft Raktár Start programból előállított 
BEVÉTELEZÉSI BIZONYLAT nyomtatványt kell használni. A bevételezési bizonylatok 
elsősorban a vásárlásokból származó készletnövekedések elszámolására szolgálnak, de ezt 
kell használni egyéb raktári bevételt jelentő tételek bevételezésére is. A vásárlásból származó 
készlet beérkezésekor a bevételezési bizonylatot a mennyiségi és minőségi átvétel után a rak-
táros köteles kiállítani. A bevételi bizonylatot számla, vagy szállítólevél alapján kell kiállítani. 
 
A bizonylat fejrészében a szállító megnevezését és a szállítmánnyal kapcsolatos egyéb azono-
sító adatokat kell feljegyezni.  
A készletváltozásokat a bizonylat kitöltésével egyidejűleg a raktári nyilvántartó lapokon is el 
kell számolni. Erre a célra a RAKTÁRI NYILVÁNTARTÓ LAP-ként funkcionáló 
TERMÉKNYILVÁNTARTÁS elnevezésű nyomtatványt kell használni.  
 
A készlet-kivételezéshez a KÉSZLETKIVÉTELEZÉSI BIZONYLAT-ként funkcionáló 
SZÁLÍTÓLEVÉL elnevezésű nyomtatványt kell használni. 
A kivételezési bizonylat elsősorban a felhasználásra kiadott anyagok elszámolására szolgál, 
de felhasználható az egyéb raktári kiadást jelentő tételek rögzítésére is. 
 
 
2.1.2.Raktári készletnyilvántartások bizonylatolása 
A raktárban tárolt készletekről fajtánként - minden egymástól méretben, minőségben, vagy 
egyéb jellemző tekintetben eltérő készletről külön-külön - mennyiségi nyilvántartást kell ve-
zetni. A nyilvántartásban pontosan és naprakészen kell rögzíteni a készletmozgásokat és ki-
mutatni a készletet. A raktári nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy egyeztetési lehetőséget 
biztosítson a mennyiségben és értékben vezetett analitikus anyagkönyveléssel. 
 
 
A raktárnak az anyagnyilvántartást folyamatosan és naprakészen kell vezetni. A napi bizony-
latok feldolgozása után naponta egyeztetni kell a nyilvántartó lappal. 
Az analitikus készletnyilvántartást úgy kell vezetni, hogy tételesen készletfajtánként a meny-
nyiségi és értékadatok megállapíthatók legyenek. 
A készleteket készletnyilvántartó lapokon kell könyvelni, oly módon, hogy a készletek és 
készletváltozások anyagfajtánkénti, készletezési helyek szerinti mennyiségben és értékben 
történő nyilvántartását biztosítsák.  
 
A készletek rögzítése az főkönyvi könyvelés ASP Kaszper moduljában történik oly módon, 
hogy az intézmények írásos dokumentum formájában juttatják el negyedéves kimutatásukat a 
pénzügyi osztály felé.  
 
Az új és használt készletekről - az anyagok kivételével - mennyiségi nyilvántartást kell vezet-
ni a következő eszközökről: 
- kis értékű tárgyi eszközök, 
- munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha. 
 
2.1.3. Kihordási időre kiadott munkaruha nyilvántartása 
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A dolgozók részére kiadott munkaruhák juttatási idejének nyilvántartására a MUNKARUHA 
NYILVÁNTARTÓ LAP elnevezésű nyomtatványt kell használni. 
 
 

3. Élelmezési anyagok nyilvántartása, bizonylatolása 
 

Az élelmezési anyagok raktári- és analitikus nyilvántartására és egyéb szükséges nyilvántartá-
sok, kimutatások vezetésére és kezelésére a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 
Cserkeszőlő közétkeztetési konyhájában a konyhavezető által kezelt Quadro Byte programmal 
előállított dokumentumok alkalmazandók 
A Fürdő és Gyógyászati Központ Napsugár étterem egysége a Hostware programot használja 
erre a célra. 
  
Ezek: 

- étlap 
- költség/norma kimutatás tényáron 
- készletérték változás 
- raktári kiadási lista 
- tételes kiszabási lista 
- raktárkészlet lista 
- anyagfelhasználás lista 
- mozgástételek listái mozgásnem szerint 
- létszám lista költséghely szerint 
- áruforgalmi jelentés 

 
  

4. Pénz- és értékkezelés bizonylatolása 
 

4.1. Értékpapírok, részesedések nyilvántartása 
Az értékpapírok és részesedések nyilvántartására a következő nyilvántartásokat kell vezetni: 
- Értékpapírok egyedi nyilvántartó lapja  
- Részesedések egyedi nyilvántartó lapja  
Az értékpapírok nyilvántartása tartalmazza legalább 
a) az értékpapír azonosításhoz szükséges adatokat, 
b) az értékpapír beszerzésének módját, idejét, a forgalmazó adatait, dematerizált értékpapír 
esetén az értékpapírszámla számát, megnevezését, a számlavezető nevét, 
c) az értékpapír beszerzésének célját, számviteli besorolását, 
d) az értékpapír kibocsátásának idejét, módját, névértékét, futamidejét, a bekerülési érték 
megállapításának módját, 
e) az értékpapír beváltásának feltételeit, lejárati idejét, módját, a kamat fajtáját, mértékét, a 
kamatfizetések összegeit és időpontjait, 
f) az értékpapír bekerülési értékét, annak változásait, a változás okait, jellegét, az azokat alá-
támasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, 
g) értékpapír értékeléséhez szükséges adatokat, 
h) a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásával 
való kapcsolatok leírását, 
i) az értékpapír Nvt. szerinti besorolását, és 
j) a biztonságos őrzési hely, a letéti hely megnevezését, a letéti szerződés számát. 
 
A részesedések nyilvántartása tartalmazza legalább 
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a) a gazdasági társaság, társulás azonosításához szükséges adatokat, 
b) a részesedés keletkezésének módját, idejét, 
c) a részesedés megszerzésének célját, számviteli besorolását, 
d) a részesedés bekerülési értékét, annak változásait, a változás okait, jellegét, az azokat alá-
támasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, 
e) a részesedés %-os arányát, gazdasági társaság esetén annak minősítését (többségi stb.), 
f) a kapott (járó) osztalékok összegét, 
g) a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásával 
való kapcsolatok leírását, 
h) gazdasági társaság esetén a társaság piaci megítélésének főbb mutatóit, és 
i) a részesedés Nvt. szerinti besorolását. 
 
4.2. Házipénztári nyilvántartás bizonylatai 
A házipénztári befizetések és kifizetések csak bizonylat alapján számolhatók el. A befizetések 
és kifizetések bizonylatolására a "Bevételi pénztárbizonylat" és a "Kiadási pénztárbizonylat" 
szolgál. A házipénztári befizetésekhez az önkormányzati ASP programmal előállított 
BEVÉTELI PÉNZTÁRBIZONYLAT elnevezésű nyomtatványt kell használni. A nyomtat-
ványt a házipénztári befizetéssel egy időben kell kiállítani. A befizetendő összeget a bizonyla-
ton fel kell tüntetni. Az összeg befizetésekor a pénz átvételét a pénztáros a megfelelő rovatban 
igazolja. A bizonylatot a befizetőnek is minden esetben alá kell írnia. A könyvelés megtörtén-
tét a megfelelő hivatkozással fel kell jegyezni. 
A házipénztári kifizetésekhez az önkormányzati ASP programmal előállított KIADÁSI 
PÉNZTÁRBIZONYLAT elnevezésű nyomtatványt kell használni. A nyomtatványt a pénztári 
kifizetéskor kell kiállítani. A nyomtatvány kitöltése értelemszerűen azonos a "Bevételi pénz-
tárbizonylatnál" leírtakkal. A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést – a teljesí-
téssel egy időben – a felmerülésük sorrendjében a pénztári nyilvántartásba fel kell jegyezni. A 
pénztári nyilvántartás céljára az önkormányzati ASP programmal előállított IDŐSZAKI 
PÉNZTÁRJELENTÉS elnevezésű nyomtatványt kell használni.  
 
A pénztárzárlat készítésekor a bevételi forgalomhoz a nyitókészletet, a kiadási forgalomhoz 
pedig a záró pénzkészletet hozzá kell adni. A két összegnek egyeznie kell. A pénztárjelentést 
a pénztárosnak, valamint a pénztár ellenőrnek alá kell írni. A pénztárost távollétében a pénz-
tárhelyettes helyettesíti. A pénztár átadás-átvételekor minden esetben pénztári átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet kell kitölteni.  
 
4.3. A pénzkezelés egyéb bizonylatai 
- Készpénzigénylés elszámolása 
Az elszámolási kötelezettség mellett kifizetett előlegek igénylésének nyilvántartására a 
KÉSZPÉNZIGÉNYLÉS ELSZÁMOLÁSRA elnevezésű nyomtatványt kell alkalmazni. A 
nyomtatványon fel kell tüntetni a kedvezményezett nevét, az előleg jogcímét és elszámolásá-
nak határidejét.  
 

- Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása 
Az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartására az önkormányzati ASP program Kaszper 
moduljában kerül vezetésre. Az elszámolási kötelezettség mellett felvett előleggel bruttó mó-
don kell elszámolni. A nyomtatványra az elszámolás alkalmával kiállított kiadási pénztárbi-
zonylat alapján fel kell jegyezni a ténylegesen felhasznált összeget, továbbá az elszámolást 
igazoló bevételi pénztárbizonylat számát. 
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5. Leltározás bizonylatolása 

 
A leltározás előkészítő fázisában gondoskodni kell a leltárnyomtatványok biztosításáról és 
szétosztásáról. A nyomtatványokat géppel vagy tollal kell kitölteni.  
A leltárbizonylatok kitöltése során követelmény: 
− valamennyi rovat hiánytalan kitöltése, vagy a kitöltésre nem kerülő rovatok megsemmisítő 
vonallal történő áthúzása, 
− a leltárbizonylatok sorszámozása, 
− olvasható szövegírás, radírozás, kaparás a bizonylatokon nem lehet. Javítás, helyesbítés 
esetén a helyes adat félreérthetetlenül megállapítható legyen, továbbá az eredeti adatnak is 
olvashatónak kell lennie. A javítás tényét a javítás végzője köteles feltüntetni és azt aláírásá-
val igazolni. A bizonylat kitöltőjének, illetve az abban szereplő adatok felelőseinek, az ellen-
őröknek az aláírása (kézjegye). 
 
A leltározást a leltározási ütemterv alapján, a leltározási utasításnak megfelelően kell elvé-
gezni. Az itt nem szabályozott kérdések esetében a Leltárkészítési és leltározási szabályzatban 
foglalt előírások alapján kell eljárni. 
 

6. Selejtezés bizonylatolása 
 

A selejtezés első lépéseként az intézmények vezetői írásbeli selejtezési kezdeményezéssel 
fordulnak a polgármesterhez, melyben feltüntetik a selejtezni kívánt eszköz vagy készlet 
megnevezését, mennyiségét, a selejtté válás okát, és helyét. Ezt követően a selejtezési bizott-
ság selejtezési javaslatot készít, melyben feltüntetésre kerül a leltári szám, a költséghely, va-
lamint a nettó érték is. A javaslatban megállapításra kerül a selejtezés indokoltsága. A selejte-
zési javaslat felülvizsgálata és engedélyezése a polgármester ellenjegyzéséhez kötött.  
 
A folyamatot a Selejtezési jegyzőkönyv megnevezésű dokumentum kitöltése követi. 
 
A jegyzőkönyvbe fel kell tüntetni: a felvétel helyét és időpontját, a selejtezési bizottság tagja-
it, a hatáskört, a megállapítást, a nettó és bruttó értéket, valamint a hasznosítás lehetőségét. A 
jegyzőkönyv melléklete a selejtezésre kerülő eszköz/készletjegyzék, melyben szerepel a nyil-
vántartási szám, megnevezés, mennyiség, hasznosítás módja, selejtté válás oka, nettó érték. A 
jegyzéket a selejtezési bizottság tagjai, valamint az ellenőr írja alá. Ezt követően az ASP 
KATI és Kaszper moduljában feldolgozásra kerül. 
   
 

7. Számlák 
 

7.1. A számlázási szabályokat az ÁFA törvény X. fejezete taglalja részletesen, illetve a NAV 
minden évben közzé teszi honlapján a témával kapcsolatos összefoglalót. Az alábbiakban a 
gyakorlatban leginkább jellemző számlázási szabályokat ismertetjük, különös tekintettel a 
számla kötelező tartalmi elemeihez és a számlázó programmal kiállított számlákhoz kapcso-
lódóan: 
2018.07.01-től minden számlázó programnak rendelkeznie kell NAV Online bekötés funkció-
val, 2021.01.01-től már minden számlát be kell küldeni a NAV-nak, ideértve a magánszemé-
lyeknek kiállított számlákat is! Speciálisan továbbra is előfordulhatnak olyan számlák, amiket 
továbbra sem kötelező jelenteni (pl. számviteli bizonylat helyett kiállított számla, külföldi 
ÁFA kulccsal kiállított számla külföldi vevőnek) 
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2016.01.01-től minden számlázó programnak rendelkeznie kell az Adóhatósági ellenőrzési 
adatszolgáltatás menüponttal. Tilos használni olyan elavult, nem frissített számlázó progra-
mot, ami nem tartalmazza ezt a funkciót. 
 
A számlázó programok vásárlását 2021. január 4-óta nem kell bejelenteni a NAV-nak. Az erre 
szolgáló SZAMLAZO nyomtatványt is megszüntette a NAV. 
A számla aláírás és pecsét nélkül is érvényes. Ez a számlázási szabály teszi egyébként lehető-
vé azt is, hogy a számla egyszerűen akár e-mailben is átküldhető a vevőnek, a vevő így ki-
nyomtathatja azt. 

 
7.2. Termék, szolgáltatás értékesítése esetén a következő számlák használata kötelező: 
I.   önkormányzati ASP programmal előállított számla  
II. Hostware programmal előállított számla (kizárólag a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati 
Központ intézményegységei - hotel, camping, étterem, strandszolgáltatás - használják) 
III. Hőszolgáltatás számlák készítése a Multi Távhőszámlázó 2009V2.61 programmal törté-

nik a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban.   
 
A számla Áfa tv. által előírt tartalmi és formai követelményeinek biztosításáért a számlát kiál-
lító ügyintézők a felelősek. 
 
7.3. Minden számlán kötelező feltüntetni: 
- számla kibocsátás kelte 
- számla sorszáma, amely a számlát egyértelműen azonosítja 
- számlakiállító neve, címe, adószáma 
- vevő neve, címe 
- belföldi adóalany esetén a vevő adószáma (a magánszemélynél nincs adószám!) 
- értékesített termék/szolgáltatás megnevezése 
- értékesített termék/szolgáltatás mennyisége 
- értékesített termék/szolgáltatás nettó egységára (adó nélküli értéke) 
- számla nettó értéke (adó nélküli értéke) 
- az ÁFA százaléka és értéke 
 
7.4.Opcionális (nem kötelező) adatok: 
- fizetési mód (a gyakorlatban általában minden számlán fel van tüntetve) 
- fizetési határidő (a gyakorlatban általában minden számlán fel van tüntetve) 
- értékesített termék/szolgáltatás besorolási jelölése (pl. VTSZ / SZJ / TESZOR szám, stb.) 
 
7.5. Csak speciális esetekben: 
(esetfüggően az ÁFA törvény további kötelező tartalmi elemeket is előír) 
- számla teljesítésének napja, amennyiben az eltér a számla kibocsátás keltétől (a gyakorlat-
ban általában minden számlán fel van tüntetve) 
- alkalmazott árengedmény, amennyiben azt az egységár nem tartalmazza (vagyis. ha az egy-
ségár nem kedvezményes, akkor fel kell tüntetni a kedvezmény mértékét is) 
- közösségi adószáma EU-s vevő esetén 
- számlakiállító közösségi adószáma, amennyiben EU-n belül, adó felszámítása nélkül szám-
láz 
- adómentesség esetén jogszabályi hivatkozás vagy más utalás (pl. NAV által felsorolt adó-
mentességi ok) arra, hogy az értékesített termék/szolgáltatás mentes az adó alól 
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- "fordított adózás" kifejezés feltüntetése fordított áfa-s számla esetén (amikor az értékesített 
termék/szolgáltatás után a vevő az adófizetésre kötelezett) 
 
 
7.6. Elektronikus számla 
A számla kiállításakor dől el, hogy egy számla elektronikus vagy papír alapú. Az ÁFA tör-
vény szerint csak az tekinthető e-számlának, amit elektronikusan állítottak ki és fogadtak be. 
Abban az esetben, ha ebből a két feltétel közül az egyik nem igaz, már nem beszélhetünk e-
számláról. Amennyiben tehát a számlát kinyomtatja (papír alapon bocsátja ki), onnantól 
kezdve papír alapú számláról beszélünk, teljesen független attól, hogy az végül miként jut el a 
vevőhöz. Az e-számla attól lesz e-számla, hogy megfelel az ezt leíró szigorú követelmények-
nek, nem pedig attól, hogy e-mailben küldik.  
  
7.7. Számla javítása 
A) Ha a számla, egyszerűsített számla kibocsátását követően a számla kibocsátó 
a) az áthárított adó összegét, illetve az annak meghatározásához szükséges tételeket módosít-
ja, vagy 
b) az adót utólag kívánja felszámítani és áthárítani, erről számlával egy tekintet alá eső okira-
tot (továbbiakban helyesbítő számlát) köteles kibocsátani. 
B) A helyesbítő számlának tartalmaznia kell: 
a) az okirat kibocsátásának keltét; 
b) az okirat sorszámát, ami az okiratot kétséget kizáróan azonosítja; 
c) hivatkozást arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; 
d) az okirat kibocsátójának és címzettjének neve, valamint bármelyikük adószáma, ha azt a 
számla eredetileg is tartalmazta; 
e) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természe-
te, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van. 
C) A helyesbítést a helyesbítő számla a jogosult személyes rendelkezésére állásának időpont-
ját magában foglaló adó-megállapítási időszakban köteles figyelembe venni. 
D) Az adófizetési kötelezettség összegét érintő helyesbítésre a hivatal (intézmény) a C) pont-
ban foglaltakat csak akkor alkalmazhatja, ha a helyesbítés az adó alapjának utólagos csökke-
nése az Áfa tv. [77. §] miatt szükséges. 
E) Ha a számla, egyszerűsített számla kibocsátását követően: 
a) a teljesítés meghiúsul, vagy 
b) a számítógéppel, illetve elektronikus úton előállított számla lezárását követően észlelt hibát 
kell javítani, vagy 
c) a számítógéppel előállított számlát, elektronikus számlát műszaki hiba miatt újra elő kell 
állítani, a számlát, egyszerűsített számlát a kiállítónak - az F) pontban meghatározottaknak 
megfelelő bizonylat kiállításával - storníroznia kell. 
F) A stornó számlának tartalmaznia kell: 
a) a számla sorszámát, 
b) a stornírozandó (eredeti) számla sorszámát, 
c) a számla kibocsátójának nevét, címét, adószámát, 
d) a vevő nevét, címét, az Áfa tv. 29. § szerinti termékértékesítés esetén, illetve, ha az adó 
fizetésére kötelezett, annak adószámát, 
e) a számla kibocsátásának keltét, 
f) a stornírozandó (eredeti) számla összesített adóalapját, adóösszegét, adóval növelt ellenér-
tékét negatív előjellel. 
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8. Utalvány, gépjármű üzemeltetés, kiküldetés, szabadság engedélyezés bizonylatai 
 
-  Utalvány 

Valamennyi bevételt, és kiadást csak utalványozás után lehet teljesíteni. Utalvány céljára a 
Bizonylati albumban található "Utalványrendelet" elnevezésű önkormányzati ASP program 
által előállított nyomtatványt kell használni. Az utalványhoz az eredeti bizonylatot – tűzőgép-
pel –hozzá kell tűzni. 

- Kiküldetés 
A kiküldetés elrendelésére a Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás, kiküldetési 
rendelvény használható. 

- Gépkocsi menetlevél (Személygépkocsi menetlevél nyomtatvány)) 
 
A munkavállalók szabadság engedélyezése a SZABADSÁGENGEDÉLY megnevezésű 
nyomtatványon történik. 
 
A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartására a Szigorú számadású nyomtatványok 
(tételes) nyilvántartása megnevezésű nyomtatványt kell alkalmazni. A nyomtatvány rovatait a 
használatba vétel, illetve a teljes felhasználás időpontjában kell kitölteni. 
 
 

9. Bizonylati album 
 
A bizonylati albumban található bizonylatok körét kell és lehet alkalmazni az Önkormányzat-
nál és intézményeinél. A bizonylati album aktualizálásáról gondoskodni kell.  
 
A szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési szervek által használt számviteli bizonylatok 
űrlapjaiból készült gyűjteményt a szabályzat mellékletét képező bizonylati album tartalmazza. 
A bizonylati albumban lefűzött valamennyi nyomtatvány mintához "Bizonylati törzslap" -ot 
kell kiállítani. A "Bizonylati törzslap"-on a következőket kell feltüntetni: 
- a bizonylat megnevezése, száma, jele, 
- a bizonylati album sorszáma, 
- a bizonylat kezelésére, kitöltésére vonatkozó előírások, 
- a bizonylat kitöltésének helye, ideje, 
- a kitöltésért felelős neve, 
- a kiállítandó példányszám darabszáma, 
- a bizonylat útja, 
- a bizonylat sorszáma, 
- a bizonylat megőrzés 
- helye, 
-  módja, 
-  ideje. 
 
A bizonylatok útját a bizonylati album részeként a bizonylati törzslapon kell jelölni. A bi-
zonylati törzslapok elhelyezéséért és karbantartásáért a könyvelés rendjéért felelős személy 
tartozik felelősséggel. 
 
 
 
 
 



Számviteli rend – Bizonylati szabályzat  

 

 19

10. A szabályzat hatálya 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és intézményeinek Bizonylati szabályzata …………... 
napján lép hatályba, s egyidejűleg hatályát veszti a korábban a bizonylatok szabályozására 
vonatkozó belső rendelkezés. 
 
Kelt: Cserkeszőlő 2022. szeptember 
 
 
 
 
    ……………………….                                                            ……..………………….  
            Varga Attila                                                                             dr. Tóth Dániel 
           polgármester                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
   ….……………….……….                                                  ….…………………………… 
             Gazsi József                                                                           Tóth Krisztina 
       mb. intézményvezető                                                                 intézményvezető 
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati                                   Petőfi Sándor Általános Művelődési   
               Központ                                                                                  Központ    
 
 
 
 
   
Mellékletek: 
 
1. számú melléklet: Az Önkormányzat és intézményei szigorú számadás alá vont nyomtatvá-

nyairól 
2. számú melléklet: Bizonylati album (Dossziéba fűzve) 

 
3.számú melléklet: Megismerési záradék  
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1. számú melléklet 
 

 
 A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat szigorú számadás alá vont nyomtatványai 

 

Száma Megnevezése 
Egyedi sorszám Számla  
Egyedi sorszám Nyugta 
Egyedi sorszám Bevételi pénztárbizonylat 
Egyedi sorszám Kiadási pénztárbizonylat 
Egyedi sorszám Időszaki pénztárjelentés 
Egyedi sorszám Fizetési felszólítás parkolási pótdíj fizetésére 
Egyedi sorszám Kiküldetési rendelvény 
Egyedi sorszám Kp. igénylés elszámolásra 
Egyedi sorszám Menetlevél 
Egyedi sorszám Szabadságengedély 
 
 
 

A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal szigorú számadás alá vont nyomtatványai 
 

Száma Megnevezése 
Egyedi sorszám Számla  
Egyedi sorszám Nyugta 
Egyedi sorszám Bevételi pénztárbizonylat 
Egyedi sorszám Kiadási pénztárbizonylat 
Egyedi sorszám Időszaki pénztárjelentés 
Egyedi sorszám Helyszíni bírság tömb 
Egyedi sorszám Kiküldetési rendelvény 
Egyedi sorszám Kp. igénylés elszámolásra 
Egyedi sorszám Menetlevél 
Egyedi sorszám Szabadságengedély 
 
 
 

A PS ÁMK Cserkeszőlő szigorú számadás alá vont nyomtatványai 
 

Száma Megnevezése 
Egyedi sorszám Számla  
Egyedi sorszám Nyugta 
Egyedi sorszám Bevételi pénztárbizonylat 
Egyedi sorszám Kiadási pénztárbizonylat 
Egyedi sorszám Időszaki pénztárjelentés 
Egyedi sorszám Kiküldetési rendelvény 
Egyedi sorszám Kp. igénylés elszámolásra 
Egyedi sorszám Menetlevél 
Egyedi sorszám Szabadságengedély 
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A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szigorú számadás alá vont nyomtatványai 
 

Száma Megnevezése 
Egyedi sorszám Számla  
Egyedi sorszám Nyugta 
Egyedi sorszám Bevételi pénztárbizonylat 
Egyedi sorszám Kiadási pénztárbizonylat 
Egyedi sorszám Időszaki pénztárjelentés 
Egyedi sorszám Kiküldetési rendelvény 
Egyedi sorszám Kp. igénylés elszámolásra 
Egyedi sorszám Menetlevél 
Egyedi sorszám Szabadságengedély 
 
A nyilvántartás vezetéséért, az új és visszaadott bizonylatok őrzéséért, kiadásáért, visszavéte-
lezéséért a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és a 
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal pénztá-
rosa felelős.  
A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tekintetében ezen feladatokért a Fürdőben fog-
lalkoztatott kijelölt pénzügyi / egyéb ügyintéző közalkalmazott felel.  
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Testületi ülés dátuma:   
2022.09.22. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.09.22. 

 
Készítette:   
Varga Éva gazdaságvezető-helyettes 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Horváth Attila alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  
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Szociális Bizottság   

 
 
 



A hatályos munkaruha szabályzatok vonatkozásában az alábbi módosítások szükségesek: 

 

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Munkaruha szabályzata 
A 8. pont 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A munkavállaló a – munkáltató által 

finanszírozott – munkaruhát, illetve védőruhát munkaidejében történő feladatellátása során viselni 

KÖTELES, ez alól felmentést kizárólag a munkáltató adhat.  Ellenkező esetben fegyelmi eljárás 

kezdeményezhető.” 

 
A szabályzat 9. pontja a következőképpen változik: 

 

9. A munkaruha juttatás az intézményben az alábbiak szerint adható: 

A munkaruha juttatásra jogosító munkakörök és ruhafajták 
 

A jogosító munkakör Ruhafajta /fő Juttatási idő (év) 

Tanyagondnoki szolgálat 

munkatársai 

- vezető 

- tanyagondnok 

         (gk.vez.is beletartozik) 

    -     házi gondozó  

 

 

 

 

(Gépkocsi vezető 

tanyagondnok részére 

pluszban) 

 

 

1 db esőköpeny 

1 db kabát 

1 db nadrág 

2 db póló helyett 5 db 

1 pár cipő 

1 db steppelt mellény 

2 db melegítő felső 

 

2 db köpeny 

1 pár gumicsizma 

1 db kétrészes védőruha 

 

 

 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

 

1 

2 

1 

Településőr 

 

1 dzseki 

2 db rövidnadrág 

2 db hosszúnadrág 

4 db póló helyett 5 db 

1 db téli dzseki 

1 pár téli bakancs 

1 esőköpeny 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

Parkolóőr 

 

1 dzseki 

2 db rövidnadrág 

2 db hosszúnadrág 

4 db póló helyett 5 db 

1 db téli dzseki 

1 pár téli bakancs 

1 esőköpeny 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

Közterület felügyelő 1 dzseki 

2 db rövidnadrág 

2 db hosszúnadrág 

4 db póló helyett 5 db 

1 db téli dzseki 

1 pár téli bakancs 

1 esőköpeny 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 



Biztonsági őr 1 dzseki 

2 db póló helyett 5 db 

1 db nadrág  

1 pár bakancs 

1 db esőköpeny 

1 

1 

1 

2 

1 

Rendezvényszervező 

 

1 pár cipő 

2 db blúz vagy ing 

1 db nadrág vagy szoknya 

1 db kabát 

1 db öltöny vagy kosztüm 

1 db esőköpeny 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Védőnő 

 

1 pár papucs 

2 db köpeny helyett 10 db 

rövidujjú és 10 db hosszúujjú 

köpeny 

1 db esőköpeny 

2 db póló  

1 db nadrág  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Takarítónő 1 db nadrág 

1 db póló helyett 5 db 

2 db köpeny helyett 1 db 

1 pár papucs/cipő 

1 db melegítőfelső 

1 

1 

1 

1 

1 

Községgazdálkodás 

- vezető (fizikai 

munkavégzés esetén) 

- közmunka irányító 

- karbantartó 

1 db esőköpeny 

1 db télikabát 

2 db nadrág+kabát 

2 db póló helyett 6 db 

1 pár bakancs 

1 pár gumicsizma 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

 

- Polgármester, alpolgármester, jegyző részére 2 db póló és 1 db melegítőfelső javasolt. 
 

- A közfoglalkoztatottak részére 1 pár bakancs és 1 pár vízhatlan télikabát javasolt. 
A szabályzat többi rendelkezése változatlan marad. 

 

 

- Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Munkaruha szabályzata 

A 8. pont 1. bekezdésének alábbi rendelkezése törlésre kerül: „A munkáltató által finanszírozott 
munkaruha, formaruha és védőruha kizárólag munkavégzés során viselhető, a munkáltató azon 
telephelyén, ahol a munkavállaló munkaköri leírásának megfelelően foglalkoztatva van. Ez a 
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ esetében az 5465 Cserkeszőlő Fürdő utca 25. szám 
alatti terület.”  

 
Helyébe a következő rendelkezés lép: „A munkavállaló a - munkáltató által finanszírozott - 
munkaruhát, formaruhát és védőruhát munkaidejében történő feladatellátása során viselni 
KÖTELES, ez alól felmentést kizárólag a munkáltató adhat.   Ellenkező esetben fegyelmi eljárás 

kezdeményezhető.” 

 

A melléklet változik, melyet csatolok. 

 



A szabályzat többi rendelkezése változatlan marad.  

 

- PSÁMK Munkaruha szabályzata 
A 7. pont 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A munkavállaló a – munkáltató által 

finanszírozott – munkaruhát, illetve védőruhát munkaidejében történő feladatellátása során viselni 

KÖTELES, ez alól felmentést kizárólag a munkáltató adhat.  Ellenkező esetben fegyelmi eljárás 

kezdeményezhető.” 

 
A szabályzat 8. pontja a következőképpen változik: 

 

8. A munkaruha juttatás az intézményben az alábbiak szerint adható: 

 

Munkakör    Ruhafajta db/ fő   Kihordási idő 

-Óvodapedagógus   1 db fehér köpeny    1 év 

-Pedagógiai asszisztens  2 db fehér póló helyett 5 db   1 év 

     1 db papucs     2 év 

1 db munkacipő    2 év 

1 db kabát     2 év 

1 db melegítő alsó    1 év 

3 db fekete leggings hosszú   1 év 

2 db fekete leggings térd   1 év 

1 db polár hosszú ujjú cipzáros felső 1 év 

 

-Kisgyermeknevelő   1 db fehér köpeny    1 év 

2  db fehér póló helyett 5 db   1 év 
1  db papucs     2 év 

1 db munkacipő    2 év 

1 db kabát     2 év 

1 db melegítő alsó    1 év 

1 db polár hosszú ujjú cipzáros felső 1 év 

1 db fehér nadrág    1 év 

 
 
 

 

- Bölcsődei dajka   1 db fehér köpeny    1 év 



- Óvodai dajka   1 db színes köpeny    1 év 

     2 db fehér póló helyett 5 db   1 év 

     1 db papucs     1 év 

     1 db munkacipő    2 év 

     1 db kabát     2 év 

     1 db melegítő alsó    2 év 

     1 db fehér nadrág    1 év 

1 db polár hosszú ujjú cipzáros felső 1 év 

 

 

-Ebédkiosztó    2 db fehér köpeny    1 év 

     1 db színes köpeny    1 év 

     1 db kötény     1 év 

     2 db fejfedő     1 év 

     1 db munkacipő    2 év 

1 db polár hosszú ujjú cipzáros felső 1 év 

1 db polár cipzáros mellény   1 év 

2 db melegtő alsó fekete   1 év 

 

 

-Élelmezésvezető   1 db fehér köpeny    1 év 

     2 db fehér póló helyett 5 db   1 év 

     1 db papucs     2 év 

     1 db munkacipő    2 év 

     2 db fehér ing    1 év 

 

-Adminisztrátor   2 db fehér póló    1 év 

     1 db papucs     2 év 

     1 db munkacipő    2 év 

 



-Konyhai személyzet   2 db fehér kétrészes munkaruha  1 év 

     1 db fehér köpeny    1 év 

     4 db fehér póló helyett 5 db   1 év 

     1 db munkacipő    2 év 

2 db melegtő alsó fekete   1 év 

1 db polár hosszú ujjú cipzáros felső 1 év 

1 db polár cipzáros mellény   1 év 

 

 

-Takarítók    2 db kétrészes munkaruha   1 év 

     2 db munkacipő    2 év 

 

-Könyvtáros    2 db póló helyett 5 db   1 év 

     1 db papucs     2 év 

     1 db munkacipő    2 év 

     2 db köpeny     1 év 

     1 db fehér ing    1 év 

 

-Logopédus    2 db póló     1 év 

1 db papucs     2 év 

     1 db munkacipő    2 év 

 

 

A szabályzat többi rendelkezése változatlan marad. 

 

 

  Varga Éva  
gazd.vez.helyettes 

 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

   
ELŐTERJESZTÉS 

 
Munkaruha szabályzatok módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a hatályos munkaruha szabályzatok vonatkozásában az alábbi módosítások 
szükségesek. 
 

1. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat munkaruha szabályzata 
 

- A 8. pont 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„A munkavállaló a – munkáltató által finanszírozott – munkaruhát, illetve védőruhát 
munkaidejében történő feladatellátása során viselni KÖTELES, ez alól felmentést kizárólag a 
munkáltató adhat.  Ellenkező esetben fegyelmi eljárás kezdeményezhető.” 

 
- A szabályzat 9. pontja a következőképpen változik: 

 
9. A munkaruha juttatás az intézményben az alábbiak szerint adható: 
A munkaruha juttatásra jogosító munkakörök és ruhafajták 

 
A jogosító munkakör Ruhafajta /fő Juttatási idő (év) 
Tanyagondnoki szolgálat 
munkatársai 

- vezető 
- tanyagondnok 

         (gk.vez.is beletartozik) 
    -     házi gondozó  

 
 
 
 
(Gépkocsi vezető 
tanyagondnok részére 
pluszban) 

 
 
1 db esőköpeny 
1 db kabát 
1 db nadrág 
2 db póló helyett 5 db 
1 pár cipő 
1 db steppelt mellény 
1 db melegítő felső 
 
2 db köpeny 
1 pár gumicsizma 
1 db kétrészes védőruha 
 

 
 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
 

1 
2 
1 

Településőr 
 

1 dzseki 
2 db rövidnadrág 
2 db hosszúnadrág 
4 db póló helyett 5 db 
1 db téli dzseki 
1 pár téli bakancs 
1 esőköpeny 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

Parkolóőr 
 

1 dzseki 
2 db rövidnadrág 
2 db hosszúnadrág 
4 db póló helyett 5 db 
1 db téli dzseki 
1 pár téli bakancs 
1 esőköpeny 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 



Közterület felügyelő 1 dzseki 
2 db rövidnadrág 
2 db hosszúnadrág 
4 db póló helyett 5 db 
1 db téli dzseki 
1 pár téli bakancs 
1 esőköpeny 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

Biztonsági őr 1 dzseki 
2 db póló helyett 5 db 
1 db nadrág  
1 pár bakancs 
1 db esőköpeny 

1 
1 
1 
2 
1 

Rendezvényszervező 
 

1 pár cipő 
2 db blúz vagy ing 
1 db nadrág vagy szoknya 
1 db kabát 
1 db öltöny vagy kosztüm 
1 db esőköpeny 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

Védőnő 
 

1 pár papucs 
2 db köpeny helyett 5 db 
rövidujjú és 5 db hosszúujjú 
köpeny 
1 db esőköpeny 
2 db póló  
1 db nadrág  

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Takarítónő 1 db nadrág 
1 db póló helyett 5 db 
2 db köpeny helyett 1 db 
1 pár papucs/cipő 
1 db melegítőfelső 

1 
1 
1 
1 
1 

Községgazdálkodás 
- vezető (fizikai 

munkavégzés esetén) 
- közmunka irányító 
- karbantartó 

1 db esőköpeny 
1 db télikabát 
2 db nadrág+kabát 
2 db póló helyett 5 db 
1 pár bakancs 
1 pár gumicsizma 

1 
2 
1 
1 
2 
2 

 
- Polgármester, alpolgármester, jegyző részére 2 db póló és 1 db melegítőfelső javasolt. 
 

- A közfoglalkoztatottak részére 1 pár bakancs és 1 pár vízhatlan télikabát javasolt. 
 

- A szabályzat többi rendelkezése változatlan marad. 
 

2. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ munkaruha, formaruha, védőruha 
szabályzata 
 

- A 8. pont 1. bekezdésének alábbi rendelkezése törlésre kerül:  
„A munkáltató által finanszírozott munkaruha, formaruha és védőruha kizárólag munkavégzés 
során viselhető, a munkáltató azon telephelyén, ahol a munkavállaló munkaköri leírásának 
megfelelően foglalkoztatva van. Ez a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ esetében az 
5465 Cserkeszőlő Fürdő utca 25. szám alatti terület.”  

 
Helyébe a következő rendelkezés lép:  
„A munkavállaló a - munkáltató által finanszírozott - munkaruhát, formaruhát és védőruhát 
munkaidejében történő feladatellátása során viselni KÖTELES, ez alól felmentést kizárólag a 
munkáltató adhat.   Ellenkező esetben fegyelmi eljárás kezdeményezhető.” 

- A szabályzat melléklete az előterjesztés csatolmányát képező melléklet szerint változik. 



 
- A szabályzat többi rendelkezése változatlan marad.  

 
3. PSÁMK Munkaruha szabályzata 

 
- A 7. pont 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A munkavállaló a – munkáltató által finanszírozott – munkaruhát, illetve védőruhát 
munkaidejében történő feladatellátása során viselni KÖTELES, ez alól felmentést kizárólag a 
munkáltató adhat.  Ellenkező esetben fegyelmi eljárás kezdeményezhető.” 

 
- A szabályzat 8. pontja a következőképpen változik: 

 
8. A munkaruha juttatás az intézményben az alábbiak szerint adható: 

 
 
Munkakör    Ruhafajta db/ fő   Kihordási idő 
-Óvodapedagógus   1 db fehér köpeny    1 év 
-Pedagógiai asszisztens   2 db fehér póló helyett 5 db   1 év 
     1 db papucs     2 év 

1 db munkacipő     2 év 
1 db kabát     2 év 
1 db melegítő alsó    1 év 
2 db fekete leggings hosszú   1 év 
2 db fekete leggings térd   1 év 
1 db polár hosszú ujjú cipzáros felső 1 év 

 
-Kisgyermeknevelő   1 db fehér köpeny    1 év 

2  db fehér póló helyett 5 db   1 év 
1  db papucs     2 év 
1 db munkacipő    2 év 
1 db kabát     2 év 
1 db melegítő alsó    1 év 
1 db polár hosszú ujjú cipzáros felső  1 év 
1 db fehér nadrág    1 év 

 
- Bölcsődei dajka   1 db fehér köpeny    1 év 
- Óvodai dajka    1 db színes köpeny    1 év 
     2 db fehér póló helyett 5 db   1 év 
     1 db papucs     1 év 
     1 db munkacipő    2 év 
     1 db kabát     2 év 
     1 db melegítő alsó    2 év 
     1 db fehér nadrág    1 év 

1 db polár hosszú ujjú cipzáros felső  1 év 
 
-Ebédkiosztó    2 db fehér köpeny    1 év 
     1 db színes köpeny    1 év 
     1 db kötény     1 év 
     2 db fejfedő     1 év 
     1 db munkacipő    2 év 

1 db polár hosszú ujjú cipzáros felső  1 év 
1 db polár cipzáros mellény   1 év 
2 db melegtő alsó fekete   1 év 

 
 
 
-Élelmezésvezető   1 db fehér köpeny    1 év 



     2 db fehér póló helyett 5 db   1 év 
     1 db papucs     2 év 
     1 db munkacipő    2 év 
     2 db fehér ing     1 év 
 
-Adminisztrátor    2 db fehér póló     1 év 
     1 db papucs     2 év 
     1 db munkacipő    2 év 
 
-Konyhai személyzet   2 db fehér kétrészes munkaruha   1 év 
     1 db fehér köpeny    1 év 
     4 db fehér póló helyett 5 db   1 év 
     1 db munkacipő    2 év 

2 db melegtő alsó fekete   1 év 
1 db polár hosszú ujjú cipzáros felső  1 év 
1 db polár cipzáros mellény   1 év 

 
 
-Takarítók    2 db kétrészes munkaruha   1 év 
     2 db munkacipő    2 év 
 
-Könyvtáros    2 db póló helyett 5 db    1 év 
     1 db papucs     2 év 
     1 db munkacipő    2 év 
     2 db köpeny     1 év 
     1 db fehér ing     1 év 
 
-Logopédus    2 db póló     1 év 

1 db papucs     2 év 
     1 db munkacipő    2 év 

 
 

- A szabályzat többi rendelkezése változatlan marad. 
 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a szabályzat 
módosítását.  
 
 
Cserkeszőlő, 2022. szeptember 22. 
 
 
 Tisztelettel: 
                                                                                                             Varga Attila sk. 
 polgármester 



Egység Munkakör Szín Munkaruha Első logó/felirat Hátsó logó/felirat mennyiség kihordási idő anyag minősége logózás típusa

szürke Kantáros vagy derekas nadrág van, I. kat. van, I. kat. 2 1 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke munkakabát, vékony van, I. kat. van, I. kat. 1 1 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke Rövidnadrág nincs van, I. kat. 1 1 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke kereknyakú póló van, II. kat. van, I. kat. 5 1 év színes, nyomott

szürke Vattakabát, mellénnyé alakíth. van, I. kat. van, I. kat. 1 2 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke sapka/kalap* van, I. kat. nincs 1 1 év

szürke Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

szürke Kantáros vagy derekas nadrág van, I. kat. van, I. kat. 1 1 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke Kabát, vékony van, I. kat. van, I. kat. 1 1 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

piros Rövidnadrág, térd fölötti nincs nincs 2 1 év nincs

fehér kereknyakú póló van, II. kat. munkakör megn. 3 1 év egyszínű, fehér, nyomott

szürke kereknyakú póló van, II. kat. van, I. kat. 2 1 év színes, nyomott

szürke Vattakabát, mellénnyé alakíth. van, I. kat. van, I. kat. 1 2 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

bézs kerek/csónaknyakú póló/trikó van, II. kat. van, I. kat. 5 1 év színes, nyomott

fehér hosszúnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

fehér Rövidnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

bézs Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

tengerkék szél és vízálló, kapucnis téli dzseki* van, II. kat. nincs 1 2 év egyszínű, fehér, nyomott

nincs megh. lábbeli, zárt cipő** nincs nincs 1 1 év nincs

nincs megh. lábbeli, nyári nincs nincs 1 1 év nincs

borsózöld galléros póló van, II. kat. van, I. kat. 5 1 év színes, nyomott

fehér hosszúnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

fehér Rövidnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

borsózöld Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

fehér kerek nyakú póló/trikó van, II. kat. munkakör megn. 5 1 év színes, nyomott

fehér rövidnadrág nincs nincs 3 1 év nincs

fehér Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

fehér galléros póló van, II. kat. van, I. kat. 5 1 év színes, nyomott

fehér hosszúnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

fehér rövidnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

fehér Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

tengerkék szél és vízálló, kapucnis téli dzseki van, II. kat. nincs 1 2 év egyszínű, fehér, nyomott

nincs megh. lábbeli, zárt cipő nincs nincs 1 1 év nincs

nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

fehér kerek/csónaknyakú póló/trikó van, II. kat. munkakör megn. 5 1 év színes, nyomott

fehér hosszúnadrág/streccs nadrág* nincs nincs 2 1 év nincs

fehér rövidnadrág/szoknya nincs nincs 1 1 év nincs

fehér Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

nincs megh. fürdőruha/fürdőnadrág* nincs nincs 1 1 év nincs

bézs kerek/csónaknyakú póló/köpeny/ trikó van, III. kat. van, I. kat. 5 1 év színes, nyomott

fehér v. fekete hosszúnadrág/melegítő nadrág nincs nincs 2 1 év nincs

fehér v. fekete rövidnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

tengerészkék Polár pulóver van, III. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

tengerészkék szél és vízálló, kapucnis téli dzseki* van, II. kat. nincs 1 2 év egyszínű, fehér, nyomott

nincs megh. lábbeli, zárt cipő** nincs nincs 1 1 év nincs

nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

fehér kerek/csónaknyakú póló/trikó van, II. kat. munkakör megn. 5 1 év színes, nyomott

fehér hosszúnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

fehér rövidnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

fehér Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

szürke Kantáros vagy derekas nadrág van, I. kat van, I. kat 2 1 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke munkakabát, vékony, gombos van, I. kat van, I. kat 1 1 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke Rövidnadrág nincs van, I. kat 1 1 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke kereknyakú póló van, III. kat. van, I. kat. 5 1 év színes, nyomott

szürke Vattakabát, mellénnyé alakíth. van, I. kat van, I. kat 1 2 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke sapka/kalap* van, I. kat. nincs 1 1 év

szürke Polár pulóver van, III. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

fekete galléros póló van, III. kat. van, I. 5 1 év egyszínű, nyomott

sötét színű hosszú nadrág/szoknya nincs nincs 2 1 év nincs

sötét színű rövidnadrág/szoknya nincs nincs 1 1 év nincs

barna kötény van, III. kat. nincs 2 1 év egyszínű, nyomott

nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

barna sapka van, III. kat. nincs 1 1 év színes, nyomott

fekete kerek/csónaknyakú póló/trikó van, IV. kat. van, I. kat. 5 1 év egyszínű, nyomott

fekete hosszúnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

fekete rövidnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

barna kötény van, IV. kat. nincs 2 1 év egyszínű, nyomott

nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

barna sapka van, I. kat. nincs 1 1 év színes, nyomott

szürke Vattakabát, mellénnyé alakíth. van, I. kat. van, I. kat. 1 2 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

fehér galléros póló van, II. kat. van, I. kat. 5 1 év színes, nyomott

fehér Polár pulóver van, III. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

tetszőleges esőköpeny nincs nincs 1 2 év nincs

dzseki 1 1 év

rövidnadrág 2 1 év

hosszúnadrág 2 1 év

póló 5 1 év

téli dzseki 1 2 év

télibakancs 1 2 év

esőköpeny 1 1 év

konyhai személyzet

N
ap

su
gá

r 
Ét

te
re

m

mosoda

karbantartó, kertész, portás       

*csak a kertészeknek      

biztonsági őr

Fürdő - Munkaruha

Karszalagozó

fü
rd

ő
 é

s 
st

ra
n

d
sz

o
lg

ál
ta

tá
s

Gyógyászati asszisztens, 

gyógymasszőr, fizikoterápiás 

asszisztens, gyógytornász           

*csak a gyógytornászoknak

gy
ó

gy
ás

za
t

Karbantartó, rendszerkezelő, 

vízforgató berendezés-kezelő, 

kertész, *csak a kertészeknek                                           

Uszodamester, vízicsúszda 

felügyelő

kulcsos recepciós, takarító, 

medence felügyelő, ágykiadó              

*csak a takarító-

medencefelügyelőknek jár            

** csak a takarító-

medencefelügyelőknek jár 

gyógybolti eladó, szószoba 

felügyelő

szaunamester

sz
ál

lo
d

a 
és

 k
em

p
in

g

pénztár, kiszolgáló személyzet

takarító (kemping, szálloda)          

*csak a kemping takarítóknak    

** csak a kemping 

takarítóknak                                                                                                                     

raktáros



Munkakör Szín Női formaruha Férfi formaruha Első logó/felirat Hátsó logó/felirat min. mennyiség kihordási idő logózás típusa

sötétészürke vagy fekete blézer zakó, egysoros nincs nincs 1 1 év nincs, viselése esetén kitűző hordása kötelező

sötétészürke vagy fekete nadrág/szoknya/egész ruha szövetnadrág nincs nincs 1 1 év egész ruhán egyszínű hímzett bal mell felett

sötétészürke vagy fekete mellény mellény nincs nincs 1 1 év nincs, viselése esetén kitűző hordása kötelező

fehér blúz/ing hosszú ujjú ing nincs nincs 2 1 év nincs

fekete lábbeli lábbeli nincs nincs 1 2 év nincs

téglavörös kendő nyakkendő nincs nincs 1 1 év nincs

fehér galléros póló galléros póló bal mell felett nincs 5 1 év hímzett 

nincs kikötés blézer zakó, egysoros nincs nincs 1 1 év nincs

nincs kikötés nadrág/szoknya/egész ruha nadrág nincs nincs 1 1 év egész ruhán egyszínű hímzett bal mell felett

nincs kikötés blúz/ing hosszú ujjú ing nincs nincs 1 1 év nincs

nincs kikötés lábbeli lábbeli nincs nincs 1 2 év nincs

királykék vagy fekete galléros póló galléros póló bal mell felett nincs 5 1 év hímzett

rendszergazda nincs kikötés nadrág/szoknya nadrág nincs nincs 1 1 év nincs

nincs kikötés blúz/ing hosszú ujjú ing nincs nincs 1 1 év nincs

nincs kikötés lábbeli lábbeli nincs nincs 1 2 év nincs

királykék vagy fekete galléros póló galléros póló bal mell felett nincs 5 1 év hímzett

Szállodai és kemping 

recepciós, Fürdő pénztáros, 

főpénztáros, gazdasági 

ügyintéző, adminisztrátor, 

vezetői asszisztens, , 

Intézményvezető, 

strandszolgáltatás-vezető, 

gyógyászatvezető, 

szállodavezető és 

helyettese, étteremvezető, 

főmérnök, 

FÜRDŐ - FORMARUHA



Egység Munkakör védőruházat, védőfelszerelés mennyiség kihordási idő

gumicsizma, saválló 1 db/fő elhasználódásig

munkavédelmi bakancs/cipő v. szandál 1-1 db/fő elhasználódásig

védősisak összesen 3 db elhasználódásig

zuhanásgátló heveder összesen 1 db elhasználódásig

saválló munkaruha szett 1 db/fő + 5 db elhasználódásig

kertészek munkavédelmi bakancs/cipő v. szandál 1 pár /fő elhasználódásig

nem saválló gumicsizma 1 pár /fő elhasználódásig

mosodások munkavédelmi cipő v. szandál 1 pár /fő elhasználódásig

raktáros munkavédelmi cipő v. szandál 1 pár /fő elhasználódásig

Karbantartó, rendszerkezelő, 

vízforgató berendezés-kezelő, 

medence mosó

Fürdő - Védőruha



Változtatási javaslatok a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ munkaruha szabályzatának 

mellékletében. A mellékletben (excel tábla) pirossal jelölve lettek a megváltoztatott részek, 

valamint az alábbiakban szövegesen részletezésre kerültek: 

 

Munkaruha táblázatban; karbantartó, rendszerkezelő, vízforgató berendezés kezelő, kertész 

munkakörben dolgozóknak, szürke, kereknyakú pólóból 4 db helyett 5 db jár. Továbbá CSAK a 

kertészeknek 1 db sapka/kalap jár 1 év kihordási idővel. 

 

Munkaruha táblázatban; uszodamester, vízicsúszda felügyelő munkakörben dolgozóknak, fehér, 

kereknyakú pólóból 2 db helyett 3 db jár. 

 

Munkaruha táblázatban, kulcsos recepciós, takarító, medence felügyelő, ágykiadó munkakörben 

dolgozóknak, bézs kerek/csónaknyakú póló/trikó-ból 4 db helyett 5 db jár. Továbbá CSAK a takarító, 

medence felügyelő munkakörben dolgozóknak, jár 1 db szél és vízálló, kapucnis téli dzseki, 2 év 

kihordási idővel és 1 db zárt cipő, 1 év kihordási idővel. 

 

Munkaruha táblázatban, gyógybolti eladó, szószoba felügyelő munkakörben dolgozók részére, a 4 db 

galléros póló helyett 5 db jár. 

 

Munkaruha táblázatban, szaunamester munkakörben dolgozók részére, a 4 db fehér, kerek nyakú 

póló/trikó helyett 5 db jár. 

 

Munkaruha táblázatban, karszalagozó munkakörben dolgozók részére, a 4 db fehér, póló helyett 5 db 

jár. Továbbá részükre jár 1 db szél és vízálló, kapucnis téli dzseki, 2 év kihordási idővel és 1 db zárt cipő, 

1 év kihordási idővel. 

 

Munkaruha táblázatban, gyógyászati asszisztens, gyógymasszőr, fizikoterápiás asszisztens, 

gyógytornász dolgozók részére, a 4 db kerek/csónaknyakú póló/trikó helyett 5 db jár. Továbbá CSAK a 

gyógytornász dolgozók részére jár 1 db fürdőruha vagy fürdőnadrág, valamint a tapasztalatok alapján 

a gyógytornászoknak (kifejezetten a gyógytornász nőknek) rugalmas anyagból készült nadrágot 

javaslunk.  

 

Munkaruha táblázatban, szállodai és kemping takarító munkakörben dolgozók részére, a 4 db 

kerek/csónaknyakú póló/köpeny/trikó (köpeny helyett trikó is választható) helyett 5 db jár. Továbbá 

CSAK A KEMPING takarító munkakörben dolgozóknak, jár 1 db szél és vízálló, kapucnis téli dzseki, 2 év 

kihordási idővel és 1 db zárt cipő, 1 év kihordási idővel. 

 



Munkaruha táblázatban, mosodás munkakörben dolgozók részére, a 4 db fehér, kerek/csónaknyakú 

póló/trikó helyett 5 db jár. Továbbá a lábbeli sor ebből a táblázatból törölve lett. Részükre a védőruha 

táblázatban lett meghatározva a lábbeli.  

 

Munkaruha táblázatban, a szálloda-kemping részlegen dolgozó karbantartó, kertész, portás 

munkakörben dolgozók részére a 4 db szürke kereknyakú póló helyett 5 db jár. Továbbá CSAK a 

kertészeknek 1 db sapka/kalap jár 1 év kihordási idővel. 

 

Munkaruha táblázatban, a Napsugár Étterem pénztár, kiszolgáló személyzetének a 2 db barna színű 

galléros póló helyett 5 db jár. Valamint a tapasztalatok alapján szükségesnek láttuk a barna színt 

feketére változtatni mind a pólók, mind a nadrágok esetében. A hozzá tartozó színes logót egyszínű 

logóra cserélnénk. 

 

Munkaruha táblázatban, a Napsugár Étterem konyhai személyzetének a 4 db kerek/csónaknyakú 

póló/trikó helyett 5 db jár. Továbbá 1 db rövidnadrágot javaslunk beszerezni. Valamint a tapasztalatok 

alapján szükségesnek láttuk a barna színt feketére változtatni mind a pólók, mind a nadrágok esetében. 

A hozzá tartozó színes logót egyszínű logóra cserélnénk. 

 

Munkaruha táblázatban, eddig nem szerepelt a raktáros munkaruhája, melyet pótolunk. Részére 1 db 

kabát, 5 db póló, 1 db polár felső, 1 db esőköpenyt javaslunk beszerezni. 

 

A formaruha táblázatban eddig nem szerepelt a rendszergazda, melyet pótolunk. Részére 1 db nadrág, 

1 db ing, 1 db lábbeli és 5 db galléros pólót javaslunk beszerezni. 

 A biztonsági őr részére javaslunk beszerezni: 1 db dzseki, 2 db rövidnadrág, 2 db hosszúnadrág, 5 db 

póló, 1 db téli dzseki, 1 pár téli bakancs, 1 db esőköpeny. (A téli dzseki és bakancs 2 éves kihordású)  

Védőruha táblázatban a kertészek részére jár még 1 pár nem saválló gumicsizma. 

Védőruha táblázatban a mosodások részére jár 1 pár munkavédelmi cipő/szandál. 

Védőruha táblázatban a raktáros részére jár 1 pár munkavédelmi cipő/szandál. 

 

 

Cserkeszőlő, 2022.09.22. 

 

       Györe Dávid 

       


