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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 Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  Szervezeti és Működési Szabályzatát (a 

továbbiakban: SzMSz) legutóbb a 2017. december 14-ei ülésén vizsgálta felül és a  138/2017. 

(XII.14.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

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 feltételeit. 

A fenntartó  döntése előtt ki kell kérni a nevelőtestület véleményét, ezért  az intézmény SzMSz-

ének felülvizsgálatát a nevelőtestület  2019.  március  5-én  megtárgyalta  és a benne foglaltakat 

egyhangúlag  támogatta.  

 

Jelen felülvizsgálat szükségessé vált az intézményvezető személyében történt változás miatt, 

jogszabályi módosulások következtében, illetve a munkaköri leírások a feladatellátási helynek 

megfelelő aktualizálása miatt. A módosításokat a mellékletek tartalmazzák. 

Az intézményvezető névátvezetése érintette az SzMSz 8. sz. 8/2. sz. és a 9. sz. mellékleteket.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. § (3a) 

bekezdésének módosulása értelmében a gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése érdekében óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet 

biztosít. A Hajdúnánási Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde az 

intézmény részére 2018. szeptember 1-től biztosít 1 fő szociális segítőt, melyre vonatkozó 

szabályozás beépül az SzMSz 4.13. pontjába.  

Változik az SzMSz mellékletének tartalma és számozása is. Tekintettel arra, hogy a képviselő-

testület a 2019. február 14-ei ülésén fogadta el a Napsugár Óvoda és Bölcsőde hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelelő Adatkezelési Szabályzatát, ezért a korábbi 2. sz. melléklet 

(az intézmény irat és adatkezelési szabályzata) kikerül a mellékletek sorából, melyből adódóan 

értelemszerűen változik a számozás. 

Az SzMSz 10. sz. melléklete tartalmazza az intézmény munkavállalóira vonatkozó általános 

munkaköri leírásokat, mely teljes egészében aktualizálásra került.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Polgár, 2019. március 12.  

 

         Tóth József 

         polgármester                                                            



 

 

         Határozati javaslat 

   …../2019. (III. 28.) sz. határozata 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./  A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  Szervezeti és  

Működés     Szabályzatát  a határozat  1-5. sz. mellékletei szerinti 

módosításokkal jóváhagyja.   

 

2./  A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy 

gondoskodjon a Szervezeti és Működési Szabályzatban a 

változások átvezetéséről.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

              Peténé Molnár Éva intézményvezető 

               

 

 


