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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2022. július 25.-i ülésére 

 

 

Tárgy: A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde Szervezeti és Működési 

Szabályzatának és Szakmai Programjának jóváhagyása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a fenntartó kötelezettségébe 

tartozik a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §-a határozza meg és szabályozza a nevelési-

oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatának tartalmi feltételit. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. § (4) bekezdése értelmében 

fenntartó döntése előtt ki kell kérni a nevelőtestület véleményét. A Segesdi Tündérkert Óvoda 

nevelőtestülete 2022. július 12. napján véleményezte és jóváhagyta a szervezeti és működési 

szabályzatot. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdése 

értelmében a szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell: 

a) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel, 

b) alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv, 

c) az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal, 

d) szakmai programmal, 

e) a foglalkoztatottak munkaköri leírásával, 

f) az 1. számú melléklet III. 1. és III.3. pontjában meghatározott szabályzatokkal, 

g) az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú melléklet I.1., II.3. és III.2. pontjában 

meghatározott szabályzatokkal. 

 

A Rendelet 5/B. §-a rögzíti részletesen a szervezeti és működési szabályzat kötelező tartalmi 

elemeit: 

a) az intézmény szervezeti felépítésének leírását, 

b) a szervezeti ábrát, 

c) több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése esetén a 

szervezeti formát, 

d) a belső szervezeti tagozódást, a szervezeti egységek megnevezését és feladatkörét, 

e) a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítéseknek a rendjét, 

f) az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a munkáltatói 

jogok gyakorlásának rendjét. 
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A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 4/A. § (2) bekezdés d) pontja szerint a Szervezeti és Működési Szabályzat a szakmai 

program mellékletét képezi. 

 

Az Intézményvezető Asszony elkészítette a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 

Szakmai Programját és mellékletét, az új Szervezeti és Működési Szabályzatot, melynek 

jóváhagyása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 104. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a fenntartó 

feladatkörébe tartozik.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (….) önkormányzati 

határozata a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde Szakmai Programjának 

és Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában 

foglaltak értelmében a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde Szakmai 

Programját, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bencze Imre polgármester 

 

 

Segesd, 2022. július 20. 

 

 

             Bencze Imre 

             polgármester 

 


