
Kivonat: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 6-i, rendes ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
 
107/2022.(IV.06.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Panaszkezelési Szabályzatának elfogadásáról. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a PS ÁMK Cserkeszőlő 
Napköziotthonos Óvoda Panaszkezelési Szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztést és a melléklet 
szerint elfogadta a szabályzatot.  
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Tóth Krisztina intézményvezető – helyben 
 - Gazdálkodási csoport – helyben 
 
 
 
 

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

szabályzat 

 

 

 

 
Hatályba lépés időpontja:2022…………………. 

Visszavonásig érvényes. 

 

 

Készítette: Tóth Krisztina 

Intézményvezető 
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Panaszkezelési szabályzat 
 

 

1.1 A panasz bejelentésének módja 

 

- szóban, személyesen 

- írásban (személyes átadással, postai vagy elektronikus módon) 

 

Szóbeli, személyes panasztétel esetén az intézmény házirendjében megjelölt vezetői fogadó órán 

lehet jelezni. 

 

Postai úton bármikor, az intézmény címére: PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda 5465 

Cserkeszőlő Szinyei út 1.  

 

Elektronikus levélben az ovoda@cserkeszolo.hu       - ra lehet írni 

 

1.2   A panasz fogadása 

 

A panaszt fogadhatja: 

 

- pedagógus 

-intézmény vezetője 

 

A panaszkezelés fokozatai: 

 

- konkrét esetben illetékes személy kezeli a problémát 

-pedagógushoz fordulnak 

- az intézmény vezetőjéhez fordulnak 

- fenntartó bevonása (panasz jelentése, továbbítás) 

 

1.3. A panasz kezelése és megválaszolásának rendje 

 

A panaszos a problémájával az érintetthez fordul. A panaszt felvevő személy saját hatáskörében 

kísérletet tesz a panasz okának elhárítására, a probléma megnyugtató lezárására, amennyiben ez 

lehetséges. Ha a panasz okát nem sikerül elhárítani, a panasz tényéről, körülményeiről tájékoztatja az 

intézmény vezetőségét. 

 

A panasz jogosságát, az okával kapcsolatos körülményeket az intézményvezető megvizsgálja, 

jogossága esetén az ok elhárításáról intézkedik. 

 

A panasz valóságtartalmát, a panaszt kiváltó problémának oktatási folyamatra gyakorolt hatását meg 

kell vizsgálni. Ebbe az érintett feleket- pedagógusokat, dajkákat, szülőket stb.- be kell vonni. 

 

A panaszbejelentés kivizsgálására szükség szerint más szakembert, intézményt is jogosultak vagyunk 

bevonni. 

 

Az eljárás az érintett felek közös helyzet elemzésére épül, és csak a legszükségesebb esetben von be 

külső szereplőt a felmerült probléma megoldása érdekében. 
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A kivizsgálást folytató személy(ek) a rendelkezésre álló információk alapján a valóságos tényállást 

megállapítja. 

 

Amennyiben a panaszról megállapításra kerül, hogy nem jogos, azt a panaszkezelő személynek 

közölnie kell a panaszt tevővel oly módon, hogy a válasz adásával egyidejűleg a probléma kezelésére 

tanácsot kell adnia, vagy abban segítséget kell nyújtania. 

 

Ha a panaszban foglaltaknak helyt ad, a panaszról hozott döntéséről és a szükséges intézkedésről 

tájékoztatja a partnert. 

 

Határidők: 

 

A panasz kivizsgálásának időtartama a panasz beérkezésétől számított 5 munkanap. 

 

A panasz elutasítása esetén a partner tájékoztatása ugyancsak 5 munkanapon belül történik. 

 

Jogos panasz rendezése és a partner tájékoztatása 30 napon belül történik. 

 

Amennyiben a fenti időtartamnál hosszabb időt vesz igénybe a panasz kivizsgálása, a panaszost a 

bejelentés beérkezésétől számított 10 napon belül értesítjük arról, hogy az ügye folyamatban van, 

illetve az érdemi válasz várható időpontjáról is értesítjük az indokok megjelölésével, tájékoztatjuk a 

jogorvoslati lehetőségekről. 

 

2. A panaszkezelés folyamata 

 

2.1. A panaszkezelési eljárás folyamata 

 

1. A panasz benyújtása   

2. Regisztráció 

3. Kivizsgálás 

4. Döntés 

5. Válasz 

6. Elemzés 

 

A panaszkezelési folyamat végén elemző (monitoring) tevékenységet végzünk, ahol is sor kerül a 

panaszok átfutási idő hosszának, a partnerek panaszkezeléssel kapcsolatos elégedettségének, a 

panaszok számára vonatkozó mutatószámokat illetően érkező visszajelzések vizsgálatára. 

 

A keletkezett írásos anyagokat irattárban őrizzük. 

 

2.2 A döntés lehetséges változatai 

 

- a panasz elfogadása 

- a panasz részbeni elfogadása 

- a panasz elutasítása 

 

2.3. Jogorvoslati lehetőségekről 

A panasz elutasítása esetén az óvoda a partnert írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával milyen 

szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 
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3. Panasznyilvántartás 

 

3.1. A panaszkezelési eljárás dokumentálása 

 

A szóbeli, helyben rendezett panaszokról nem kell jegyzőkönyvet felvenni, azonban, ha a szóbeli 

panasz helyben nem oldható meg, a bejelentésről emlékeztetőt kell írni (probléma leírás). 

 

A panasz kezelési eljárás gyakorlati lépéseit minden esetben írásban kell rögzíteni (hitelesített 

egyeztetések, megállapodások, emlékeztetők). 

 

A dokumentumokat az érdekelt felek aláírásaikkal hitelesítik. Megoldott probléma esetén 

jegyzőkönyv készül. 

 

A panasszal kapcsolatos iratok megőrzési ideje 5 év. 

 

3.2. Dokumentációs előírások 

 

A panaszokról az intézményvezető „Panaszkezelési nyilvántartást” vezet, mely a következő adatokat 

tartalmazza: 

 

- a panasztétel időpontja, módja 

- a panasztevő neve 

- a panasz leírása (amennyiben a panasztétel írásban történ, az írott dokumentum) 

- a panaszt az intézmény nevében fogadó személy neve, beosztása 

- a panasz kivizsgálásának módja, eredménye (kivizsgálás során beszerzett információkat és esetleges 

szakvéleményt is tartalmazhat) 

- az esetleg szükséges intézkedés megnevezése, várható eredménye 

- az intézkedés végrehajtásáért felelős személy neve 

- a panasztevő tájékoztatásának időpontja 

 

- ha a tájékoztatás írásban történt, annak dokumentuma 

- írásban tett panasz esetén a panasztevő nyilatkozata, hogy a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja, 

illetve ennek hiányában jegyzőkönyv, indoklással arról, hogy nem fogadja el 

- ha a panasztevő a tájékoztatásban foglaltakat nem fogadja el, a jegyzőkönyv utóirataként feljegyzés 

a további teendőkről. 

 

4. Panaszkezelési eljárásrend az alkalmazottak részére 

 

Cél: az óvodában történő munkavégzés során felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi 

időpontban, a legmegfelelőbb szinten lehessen megoldani. 

 

Az alkalmazott panaszát szóban vagy írásban eljuttatja a felelős, kompetens személyhez vagy aki a 

felelőse annak a területnek, ahol a probléma felmerült. A felelős kivizsgálja a lehető legrövidebb időn 

belül (3 munkanap alatt) a panasz jogosságát. Ha a panasz nem jogos, akkor a felelős tisztázza az 

ügyet a panaszossal. A jogosnak minősített panasz esetén a felelős és a panaszos az egyeztetést, 

megállapodást írásban rögzítik és elfogadják az írásban foglaltakat. Ebben az esetben nyugtázzuk, 

hogy a probléma lezárult. Amennyiben a panasz megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap 

időtartam után közösen értékeli a panaszos és a felelős, hogy mennyire vált be a javasolt megoldás. 
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Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg sem a felelős, sem az intézmény vezető 

közreműködésével, akkor az intézmény vezető a fenntartó felé jelez és 15 munkanapon belül az 

intézmény vezető a fenntartó képviselőjének bevonásával megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot 

tesz a probléma kezelésére- írásban is. 

 

A fenntartó képviselője és az intézmény vezető egyeztetnek a panaszossal, a megállapodást írásban 

rögzítik. Amennyiben türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után közösen értékelik, hogy 

mennyire vált be a javasolt megoldás. Amennyiben a probléma megnyugtatóan lezárult, a megoldást 

írásban rögzítik az érintettek. 

 

Ha a panaszos nem fogadja el az intézmény vezetői, illetve a fenntartói javaslatot, akkor 

problémájával a területileg illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordulhat. 

 

5. Egyéb rendelkezések 

 

A szabályzat személyi és térbeli hatálya 

 

A szabályzat az intézmény valamennyi partnerére, szervezeti egységére, alkalmazottjára kiterjed. 

 

A szabályzat elérhetősége 

 

Jelen panaszkezelési szabályzatát az intézmény a székhelyén is elérhetővé teszi. 

 

 

A szabályzat hatályba lépése 

 

Jelen szabályzat 2022…………………..napjától hatályos. 

Visszavonásig érvényes. 

 

 

 

      ------------------------------------------- 

          intézményvezető 
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Jóváhagyási, egyetértése, véleményezési záradék 

 

A PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda intézmény panaszkezelési szabályzatát a szülői 

szervezet tagjai 2022……………… megismerték, véleményezték, javaslattevő jogukkal 

rendelkeztek. 

 

A PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda intézmény szabályzatának tartalmával 

kapcsolatosan egyetértését kinyilvánította a nevelőtestület, illetve az közalkalmazotti közösség 

2022………………….  

 

Kapcsolódó dokumentumok és jogszabályok 

 

SZMSZ 

Munkaköri leírások 

Iratkezelési szabályzat 

 

2013. évi CLXV. tv a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

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

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

intézmények névhasználatáról 

1.sz melléklet a 20/2012. ( VIII. 31.) EMMI- rendelethez: a nevelési- oktatási intézmény irattári terve 

és az iskolai záradékok  , lásd  irattár. 
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Melléklet 
 

PANASZKEZELÉSI NYILVÁNTARTÓ LAP Sorszám: 

Panasztétel időpontja:  

Panasztevő neve, elérhetősége:  

Panasz benyújtásának módja: (aláhúzandó) Szóbeli: személyes/ telefon 

Írásbeli: postai levél/ személyesen átadott levél/ e-

mail/ fax 

Panasz leírása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panaszfelvevő neve, beosztása:  

Kivizsgálás módja, eredménye: 

 

 

 

 

 

Szükséges intézkedés: (a kivizsgálás során beszerzett 

információk, szakvélemények stb. rövid leírása. A 

panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírása, 

elutasítás esetén annak indoklása). 

 

 

 

 

 

Csatolt mellékletek megnevezése: 

 

 

 

 

Panasztevő tájékoztatásának időpontja, módja: 

 

 

A kivizsgálásért és intézkedésért felelős személy 

neve: 
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Megismerési nyilatkozat 

 

A Panaszkezelési szabályzatot a mai napon megismertem és munkavégzésem során 

köteles vagyok az abban foglaltak betartására.  

 

 
Név Beosztás Dátum Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Cserkeszőlő, 2022……………….. 

 

        ……………………………….. 

         Tóth Krisztina 

         intézményvezető 


