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II. BBeevveezzeettőő 

 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat, továbbiakban: SZMSZ határozza meg. 

A köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatát a köznevelési intézmény 

vezetője készíti el, és nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési 

intézményben a szakalkalmazotti értekezlet véleményének kikérésével fogadja el. 

Elfogadásakor és módosításakor nevelési-oktatási intézményben, ha nem működik óvodaszék, 

iskolaszék, - jogszabályban meghatározottak szerint – az SZMSZ elfogadásakor be kell 

szerezni az óvodai szülői szervezet véleményét. A közös igazgatású közoktatási intézmény és 

általános művelődési központ szervezeti és működési szabályzata tartalmazza a működés 

közös szabályait és - intézményegységenként külön-külön - az egyes intézményegységek 

működését meghatározó előírásokat. 

A szervezeti és működési szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra többletkötelezettség hárul az intézmény fenntartójának egyetértése szükséges. 

 
 

II. A Kastélykerti ÁMK működésének  

közös szabályai 

 
1. A Kastélykerti ÁMK szervezeti felépítése, működésének rendje 
Az ÁMK szervezeti felépítését a II. rész 1. sz. melléklete tartalmazza 

 

1.1. Az ÁMK intézményegységei: 
 Zsákai Kastélykerti ÁMK Óvodája 

 Zsákai Kastélykerti ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára  

Zsákai Kastélykerti ÁMK Konyhája 

                     

1.1.1. Zsákai Kastélykerti ÁMK Óvodája – intézményegység 
    

Az óvoda intézményegység vezetését az ÁMK vezetője látja el. 

 

Az óvoda 75 férőhellyel, 3 foglalkoztató csoportszobával, 1 tornaszobával, orvosi 

szobával, tálaló konyhával és kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik. Az óvoda épülete 

akadály-mentesített.  

 

Az intézményegység feladata az integráción belül 

 

 Pedagógiai munka folyamatos fejlesztésével, a szülőkkel együttműködve biztosítja a 

3-7 éves gyermek képességeinek fejlesztését, a korosztály nevelését, 5 éves kortól 

az iskolai életmódra való felkészítést. Korszerű színvonalon gondoskodik az 

óvodáskorú gyermekek személyiségének fejlesztéséről. ( Igény szerint 

mozgáskorlátozottak, sérült gyerekek fejlesztéséről is.) 
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 Együttműködik az iskolával, vele együtt keresi az iskolába való átmenet legjobb 

módjait. 

 Integráltan gondoskodik a szociális hátrányok miatt fejlődésben elmaradt 

gyermekek felzárkóztatásáról. Megfelelően felhasználja az ÁMK közművelődési, 

intézményi lehetőségeit, valamint a korosztályához igazodóan épít a könyvtárra. 

 Az óvodai fejlesztőprogram feladatainak megvalósításával kiemelten foglalkozik a 

HHH tanulók felzárkóztatásával, esélyegyenlőségének biztosításával.  

      

  

A Kastélykerti ÁMK Óvodájának részletes működési szabályzatát az SZMSZ III. része 

tartalmazza. 

 

1.1.2. Zsákai Kastélykerti ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára 

intézményegység 
 

A Művelődési Ház és Könyvtár intézményegység vezetését az Művelődési Ház és 

Könyvtár vezető látja el. 

A közművelődéssel kapcsolatos feladatokat, és a könyvtári tevékenységet 1 fő főfoglalkozású 

közalkalmazott végzi. A könyvtári dolgozó az ÁMK szakalkalmazottja.  

- ÁMK Könyvtár 

Az ÁMK könyvtára nyilvános könyvtár, amely egységes szervezetben oldja meg a 

község könyvtári ellátását, valamint a közművelődési feladatokat. 

Feladata: 

 Valamennyi általános iskoláskorú gyermek könyvtárhoz kapcsolódó igényének 

kielégítése. 

Az általános művelődési igény folyamatos fejlesztése. 

Az olvasóvá nevelés elsőszámú segítője, a szabadidő hasznos eltöltésének színtere. 

 A község ifjú és felnőtt lakosságának könyvtárhoz kapcsolódó igényeinek teljesítése. 

 Biztosítja a könyvtári dokumentumok helyben használatát, illetve a könyvtári 

dokumentumok kölcsönzését. 

 Lehetőséget ad a tanítási órák könyvtárban történő megtartására. 

  Az igények folyamatos figyelemmel kísérése alapján - a lehetőségekhez mérten 

arányosan gyarapítja szépirodalmi, szakirodalmi, technikai felszereltségét. 

 

- Közművelődési feladatok   

Rendelkezésre áll: 

 a művelődési ház épülete, egy 150 férőhelyes nagyteremmel, színpaddal, előtérrel, 

irodahelyiséggel./ Megállapodás szerint használatba adva a Zsákáért Egyesületnek./ 

 a Rhédey kastély épülete és kertje, valamint udvara. /Megállapodás szerint 

használatba adva a Rhédey Kastély Kulturális Örökség Alapítványnak./ 

 a Szabadság tér 2. szám alatti kiállító terem épületegyüttese  

 diákszálláshely /Megállapodás szerint használatba adva a Zsáka Jövőjéért 

Alapítványnak. / 
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 Feladata: 

 Lakóhelyi működési területén biztosítja a társadalmi igényekhez, a helyi 

sajátosságokhoz, életkorhoz, a munkakörülményekhez igazodó művelődési 

tevékenységhez szükséges egyes feltételeket. 

 Klubokat, szakköröket működtet, biztosítja a lakosság részére a közéleti és 

kulturális informálódás lehetőségét. 

 Információs és egyéb közhasznú szolgáltatást végez, rendszeres és szervezett 

lehetőségeket nyújt a közösségek, civil szerveződések vélemény- és 

információcseréjéhez, segíti a közélet demokratizmusát. 

 Közreműködik a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében, igény szerint 

tanfolyamokat szervez meghatározott ismeretek átadása, készségek, képességek 

fejlesztése érdekében, részt vész az ÁMK mentálhigiénés programjában, 

bekapcsolódik az iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatásba. 

 Közreműködik a művészeti alkotások bemutatásában 

 Rendezvényeket szervez. 

 

Az intézményegység feladata az integráción belül 

Tevékenységszervezéssel segíti az iskola és az óvoda integrált szocializációs fejlesztő 

munkáját az óvodai, illetőleg a tanórai foglalkozásokon és a szabadidőben. 

 

A Kastélykerti ÁMK Művelődési Ház és Könyvtár intézményegység részletes 

működési szabályait az SZMSZ VII. része tartalmazza. 

 

1.1.2.1. A konyha szervezeti egysége: 

Az intézmény saját konyhát működtet. A konyha szervezeti egységének vezetője a Művelődési 

Ház és Könyvtár vezetője. 

 

A konyha feladata: 

A Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ Konyhájának Élelmezési Szabályzata 

tartalmazza. 

Az élelmezésvezető feladatát a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

2. Az ÁMK vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás 
 

A Kastélykerti ÁMK-ban a vezetéssel kapcsolatos feladatokat az ÁMK igazgató látja el.  

Az ÁMK vezetését igazgatótanács segíti.  
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2.1. Az igazgató 

Az ÁMK élén a magasabb vezető beosztású igazgató áll, aki 

 felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos 

gazdálkodásért, a vezetői feladatok összehangolásáért 

 gondoskodik az ÁMK pedagógiai-művelődési programja megvalósításának 

személyi, tárgyi, valamint módszertani feltételeiről 

 felelős az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási 

rendszerének működéséért 

 felelős az intézmény középtávú továbbképzési terv, valamint az éves 

beiskolázási terv elkészítéséért, a szakalkalmazottak továbbképzésének 

megszervezéséért 

 vezeti az igazgatótanácsot, előkészíti az igazgatótanács jogkörébe tartozó 

döntéseket, megszervezi és ellenőrzi végrehajtásukat 

 vezeti és előkészíti a szakalkalmazotti értekezletet 

 gyakorolja az alkalmazással és a közalkalmazotti jogviszony 

megszüntetésével kapcsolatos kizárólagos munkáltatói jogkört, valamint a 

közvetlen irányításához tartozó közalkalmazottak tekintetében a teljes 

munkáltatói jogkört 

 gyakorolja a kötelezettségvállalási jogkört 

 irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri az 

üzemelés folyamatosságát és gazdaságosságát 

 felelős a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség 

teljesítéséért, annak hitelességéért, az intézményi számviteli rendért, a belső 

ellenőrzés megszervezéséért és működéséért 

 gondoskodik a gyermekbalesetek megelőzésével, a nevelő munka 

biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekek rendszeres 

egészségügyi ellátásával kapcsolatos, valamint a munka- és tűzvédelmi 

feladatok ellátásáról 

 dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat 

a jogszabály vagy az SZMSZ nem utalja más szerv hatáskörébe 

 eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségeinek  

 gondoskodik a hit-és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételek 

biztosításáról, együttműködik az egyházak képviselőivel 

 teljeskörűen képviseli az ÁMK-t külső szervek előtt, de a képviseletre  - 

meghatározott ügyekben – eseti vagy állandó megbízást adhat 

 ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt, és át nem ruházott 

feladatokat 

 

2.2.  Az igazgatói hatáskörök átruházása 
Az ÁMK-igazgató – egyszemélyi felelőssége érvényesülése mellett – a következő 

hatásköröket ruházza át akadályoztatása esetén: 

a) a képviseleti jogosultság köréből: 

 az óvoda szakmai képviseletét megbízott óvodapedagógusra 

b) gazdálkodási jogköréből:                          

 korlátozott gazdálkodási jogkör gyakorlását megbízott óvodapedagógusra 

c) munkáltatói jogköréből: 



Kastélykerti ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzat 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
9 

 a közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszüntetése kivételével 

munkáltatói jogkörbe tartozó egyéb feladatokat megbízott óvodapedagógusra 

az irányítása alá tartozó közalkalmazottak tekintetében 

 

2.3.  Az aláírási jogkör gyakorlása. 
 Az ÁMK nevében aláírásra az ÁMK igazgatója jogosult. A pénzügyi 

kötelezettséget vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. Tartós távolléte 

vagy akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó 

iratokat helyette az általános helyettesítését ellátó megbízott óvodapedagógus 

írja alá.  

 Az ÁMK gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló 

iratokban az aláírás érvényesítéséhez egy jogosult személy aláírása szükséges. A 

kötelezettségvállalásnál az ellenjegyzésére a fenntartó jogosult. A 

kötelezettségvállalással, érvényesítéssel, ellenjegyzéssel és utalványozással 

kapcsolatos részletes szabályozást a pénzügyi, gazdálkodási szabályzatok 

tartalmazzák. 

 A közművelődéssel és könyvtári és konyhai ellátással kapcsolatos leveleket az 

ÁMK igazgató írja alá. 

 Az igazgató által aláírt levelek fejlécezettek. Aláírása mellett az ÁMK 

körbélyegzőt használja. 

 Az ÁMK intézményegységében keletkezett leveleket az ÁMK intézményegység 

fejbélyegzőjével kell ellátni, az ÁMK vezető aláírása mellett az ÁMK 

körbélyegzőjét kell használni. 

 

2.4.  A helyettesítés rendje 
 

 Az intézményigazgatót távollétében, vagy akadályoztatása esetén az általános 

helyettesítési jogkörrel megbízott óvodapedagógus helyettesíti. 

 

3. Az igazgatótanács, létrehozásának és működésének szabályai: 
 

3.1. Az igazgatótanács 

 

3.1.1.  Az igazgatótanács összetétele 

 

Elnöke: az intézmény igazgatója 

 

Tagjai: mindkét intézményegységből 1-1 fő választott képviselő 

 

Állandó meghívottak: (amennyiben nem tagja az igazgatótanácsnak) 

Közalkalmazotti tanács és szakszervezet munkahelyi szervezetének képviselője hiányában 

szakalkalmazott meghívást kaphat az igazgatótanács ülésére 

 

3.1.2. Tagjainak jelölése, választása 

Az igazgatótanács tagjainak jelölése és választása lebonyolítására 3 tagú jelölő és választási 

bizottságot kell létrehozni. Jelölés után a tagok intézményegységenként az  óvodai és 
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közművelődési intézményegység alkalmazottai titkos szavazással, egyszerű többséggel 

választják meg. Jelöltnek kell tekinteni, akit az intézményegység alkalmazottainak legalább 

25 %-a támogat. 

 

3.1.3.Az igazgatótanácsi tagság, a tagság megszűnése  

Az igazgatótanács tagjainak megbízatása 3 évre szól. A megbízási idő lejártával vagy a 

tagsági viszony megszűnése esetén a képviselt intézményegységben új választást kell 

tartani. Az igazgatótanács tagsági viszony megszűnik a közalkalmazotti jogviszony 

megszűnésével vagy az igazgatótanácsi tag lemondásával. 

Az igazgatótanács elnöke az intézmény mindenkori igazgatója. 

 

3.1.4. Az igazgatótanács jogköre  

 

Az igazgatótanács dönt: 

- az intézményegységek feladatainak összehangolásáról, 

- az állást foglal az intézmény egészének működését befolyásoló személyi és tárgyi feltételeket 

érintő javaslatokról, továbbá mindarról, amiről az intézmény igazgatója állásfoglalást kér. 

Véleményezi: 
- az alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerését jelentő ügyeket 

- az ÁMK éves költségvetési tervének javaslatát 

- a fejlesztési, beruházási és felújítási terveket 

Javaslattevő jogkörrel rendelkezik az ÁMK működésével kapcsolatot minden további 

kérdésben 

 

3.1.5. Összehívása 

Az igazgatótanácsot – az általa elfogadott munkaterv szerint – szorgalmi időszakban 

háromhavonta az intézményigazgató hívja össze. Rendkívüli igazgatótanácsi értekezlet 

összehívására kerül sor, ha a tagok 50 %-a az  okok megjelölésével indítványozza, vagy ha 

azt az intézményigazgató szükségesnek ítéli. 

 

3.1.6. Ügyrendje 

- Az igazgatótanács összehívásáról az ÁMK igazgatója gondoskodik. 

- Az igazgatótanács a napirendeket általában szóbeli előterjesztés alapján 

tárgyalja. Az igazgatótanács tagjaihoz a napirendi pontok megjelölésével 

legkésőbb az értekezletet megelőző 5. napon írásban meghívót kell eljuttatni. 

- Az igazgatótanács tagja nem vehet részt a személyét érintő döntések 

előkészítésében és a döntésben. 

- Az igazgatótanács értekezletét az ÁMK igazgatója vezeti, az értekezletről 

emlékeztető, szükség esetén jegyzőkönyv készül. 

- A jegyzőkönyvben a döntési körben hozott határozatokat a javaslat mellett és 

ellen leadott szavazatok számának, illetve a tartózkodók számának pontos 

feltüntetésével – jól elkülönítetten – kell megjeleníteni. A határozatokat nyilván 

kell tartani. 
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4. Az ÁMK szakalkalmazotti és alkalmazotti értekezlet feladat - és 

jogköre. Az óvodai nevelőtestület. 

 
4.1.  A szakalkalmazotti értekezlet 

4.1.1. Jellege és összetétele 

 Nevelési-oktatási és közművelődési kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és határozathozó szerve. 

 Tagjai: Az intézmény alapfeladatának ellátásával összefüggő munkakörben 

foglalkoztatott főfoglalkozású, részfoglalkozású, nyugdíj mellett 

foglalkoztatottak, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

felsőfokú végzettségű alkalmazottak. 

 

 Az intézmény alapfeladatának ellátásával összefüggő munkakörök: 

 a vezetői munkakör 

 óvodapedagógus munkakör 

 könyvtáros- közművelődési szakalkalmazott 

 

 Az alapfeladatot közvetlenül segítő munkakörök: ( nem szakalkalmazott ) 

 dajka / pedagógiai munkát segítő alkalmazott / 

 

4.1.2.  A döntési jogkörébe tartozik: 

 az intézmény közművelődési pedagógiai és művelődési programjának 

elfogadása 

 az intézmény szervezeti és működési szabályzatának és módosításának 

elfogadása, a jóváhagyást megtagadó döntés elleni felülvizsgálati kérelem 

benyújtása 

 az intézmény munkáját összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása 

 a szakalkalmazotti értekezlet képviseletében eljáró pedagógus (ok) 

megválasztása 

 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakítása,  

 A szakalkalmazotti értekezlet döntési jogköréből az igazgató tanácsra 

ruházza az alapító okiratban foglaltak szerint: 

 Az ÁMK alapfeladatán kívüli anyagi haszonszerzésre irányuló 

tevékenység indításával, igénybevételi feltételeinek meghatározásával, a 

bevétel felhasználási jogcímének megállapításával kapcsolatos döntés 

meghozatalát. 

 

4.1.3. Véleményezés és javaslattétel 

 A szakalkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az 

intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 Ha szakalkalmazotti értekezletet az intézmény működését érintő bármely –

azonnal meg nem válaszolható – kérdésben véleményt nyilvánított, vagy 

javaslatot tett, az intézmény igazgatója köteles azt megvizsgálni, és arra 30 
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napon belül indokolt írásbeli választ adni, amelynek megfelelő közzétételéről az 

intézményegység vezető gondoskodik. 

 

4.1.4. Bizottság létrehozása 

 A szakalkalmazotti értekezlet feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy 

eldöntésére – a közoktatási törvényben meghatározott kivétellel – meghatározott 

időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre. 

 

4.1.5. Összehívása, határozatképessége 

 A szakalkalmazotti értekezlet általában évente kétszer, a nevelési év indításakor 

és a szorgalmi időszak végén kell összehívni. 

 Össze kell hívni akkor is, ha azt a napirend megjelölésével az intézmény más 

vezető testülete vagy a szakalkalmazottak egyharmada írásban kéri az intézmény 

igazgatójától. 

 A szakalkalmazotti értekezlet akkor is határozatképes, ha tagjainak legalább 

kétharmada jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. 

 Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos rendkívüli szakalkalmazotti 

értekezlet az intézmény vezetésére vonatkozó program és a fejlesztési 

elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról titkos szavazással határoz.       A 

döntésben érintett személy a szavazásban nem vesz részt. 

 

4.2. Az óvodai nevelőtestület 
4.2.1. Tagjai 

A pedagógus munkakörben alkalmazott foglalkoztatottak.( közössége) 

4.2.2. Feladata 

A nevelőtestület a nevelési intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. 

Az óvodai nevelőtestület gyakorolja mindazon döntési és véleményezési jogosultságokat, 

amelyeket a köznevelési törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

végrehajtási rendelet a nevelőtestületek hatáskörébe utal, s amelyek nem tartoznak az ÁMK 

szakalkalmazotti értekezleteinek hatáskörébe. 

 

Feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, eldöntésére alkalmilag bizottságot is 

létrehozhat. 

4.3.  Az alkalmazotti közösség, az alkalmazotti értekezlet 

4.3.1.Tagjai 

Az alkalmazotti közösséget az ÁMK-ban közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 

valamennyi dolgozó alkotja. 

4.3.2. Véleményezési joga, összehívása 

 A véleményezési jog gyakorlásának fóruma az alkalmazotti értekezlet. 

 Az alkalmazotti közösséget véleményezési jog illeti meg az ÁMK 

átszervezésével, feladatának megváltozásával, költségvetésének módosításával, 

az intézményvezető megbízásával és a megbízás visszavonásával összefüggő 

döntésekben. 

 Az alkalmazotti értekezlet évente legalább egyszer, a nevelési év indításakor, 

valamint a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói döntések meghozatala 
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előtt kell összehívni. Össze kell hívni akkor is, ha azt az igazgatótanács 

valamely kérdés megtárgyalására elhatározza. Az alkalmazotti értekezlet 

összehívását az alkalmazottak 50%-a a napirend megjelölésével írásban 

kezdeményezheti. 

4.3.3. Határozatképessége 

Az alkalmazotti értekezleten a dolgozó legalább 2/3-ának jelenléte szükséges. Az 

alkalmazotti értekezlet maga határozza meg, hogy milyen módon alakítja ki véleményét. 

 

5. Az intézményegységek és szervezeti egységek közti 

együttműködés, a vezetőkkel való kapcsolattartás rendje 

 Az ÁMK-t alkotó intézményegységek a jogszabályban meghatározott 

feladataikat egymással együttműködve, tevékenységüket összehangoltan látják 

el. 

 Az intézmény működési alapelveit, továbbá az intézményegységek 

együttműködésének elveit részletesen tartalmazza az ÁMK hosszútávra szóló 

pedagógiai- művelődési programja. 

 A feladatok összehangolásának egyik színtere a rendszeresen összehívott 

igazgatótanács értekezlete. 

 Az intézményegységek az átmenetek megkönnyítése terén jelentkező szakmai 

feladatokhoz kapcsolódóan – a fenntartóval egyeztetve – biztosítják az óvodába 

felvett gyermekek továbbjutását az iskolába, figyelembe véve a szülők kérését. 

 Az átmenetek megkönnyítésében való együttműködést az óvoda és az általános 

iskola megállapodásban rögzíti. 

 Az átmenet megkönnyítésére a 1. évfolyam átmenetének segítésére munkaterv 

és átadólap készül. 

 A közművelődési egység integráción belüli feladatait az intézmény pedagógiai 

közművelődési programja tartalmazza. 

 Az együttműködéssel elérni kívánt célok, illetőleg az ezzel kapcsolatos 

feladatok megjelennek az ÁMK éves munkatervében is. 

 A különböző területeken elért eredményeket – mint az ÁMK munkáját 

összefoglaló értékelés egyik területe – a szakalkalmazotti értekezlet elé kerül. 

 Az ÁMK igazgatója a szervezeti rendnek megfelelően irányítja, integrálja az 

egységek és a hozzájuk tartozó dolgozók munkáját. 

 Az igazgató és a vezetők elsősorban a közalkalmazott közvetlen felettese útján 

adnak utasítást. Ha ettől kivételesen el kell térni, a kapott utasításról a dolgozó 

köteles tájékoztatni a közvetlen felettesét. 

 Az ÁMK igazgatóját az intézményegységek és szervezeti egységek 

értekezleteire meg kell hívni, illetve azokon saját döntésétől függően vesz részt. 

 

6. A közalkalmazottak díjazása 

6.1. A közalkalmazottak díjazása mindenkor érvényben lévő bértábla alapján történik. 

     (közalkalmazotti bértábla, pedagógus bértábla) 
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6.2.  Megállapodás alapján külön díjazásért ellátható feladatok 

Az ÁMK számára különböző pályázatokon való részvétel szervezése, ügyintézése, 

melyért az eredményes pályázót – amennyiben a felhasználás feltételei, vagy az 

intézmény költségvetése lehetővé teszi – jutalomban részesíthető. A jutalomba részesítés 

feltétele, hogy a pályázatot munkaidőn kívül készítse el a pályázó, illetve az elnyert 

pályázat tartalma tegye lehetővé a jutalmazást.  

 

6.3.  Pedagógusok pótlékainak mértéke 

        Kötelező pótlék a 2011 CXC. törvény 8. sz. melléklete alapján 

          – intézményvezetői pótlék, nehéz körülmények között végzett munka pótléka 

 

6.4.  A pedagógus közalkalmazottak túlóradíjának meghatározása: 

A pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó túlóradíjat egy órára esően a 

besorolási bér osztva a heti kötelező óraszám és szorozva 4,33-mal. Az alapbér változása 

esetén, annak vonzataként új túlóra díjat kell megállapítani. A túlmunka elszámolásánál 

az alapbér megváltozásának idejétől, ha kell visszamenőlegesen is kell folyósítani a 

megváltozott összeget, illetve különbözetet. 

 

6.5. Jubileumi jutalom 

Kjt. 78.§ /1/ A huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal 

rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár. A jubileumi jutalom mértéke  25 év 

közalkalmazotti jogviszony esetén 2 havi, 30 év közalkalmazotti jogviszony esetén 3 

havi, 40 év közalkalmazotti jogviszony 5 havi illetménynek megfelelő összeg, ha a 

közalkalmazott nyugdíjazásakor a nyugdíjazás módjára való tekintet nélkül legalább 35 

év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik a 40 év közalkalmazotti jogviszonnyal járó 

jubileumi jutalmat ki kell fizetni. Az illetmény kiszámolási módjáról a Kjt. 66 §-ának (1) 

valamint (2) bekezdése rendelkezik.  

 

6.6. Napidíj, utazási költség 

A közalkalmazottat belföldi hivatalos kiküldetés estén – 6 órán túli időtartam esetén- 

napidíj illeti meg, a Mt. 153.§ /1/ bekezdése alapján. A napidíj számlával igazolt 

költségként, vagy számla nélkül általányként számolható el. Általányként legfeljebb napi 

110 Ft illeti meg a közalkalmazottat. A munkáltató a 78/1993 (V. 12) kormányrendelet 

alapján köteles megtéríteni a közalkalmazott munkába járással kapcsolatban felmerült 

utazási költségeit. 

 

6.7. Étkezési hozzájárulás 

Tekintettel az ÁMK nevelési funkciójára a dolgozókat munkahelyi étkeztetés illeti meg. 

Az étkeztetés kedvezménye, hogy a dolgozók csak a tényleges élelmezési norma összegét 

fizetik meg ÁFA-val növelt összegben. 

         Étkezési térítési díj befizetése minden hónap 10-éig a tárgyhónapra előre történik. 

A dolgozók munkaidejükhöz igazodóan részétkeztetést is igénybe vehetnek.   

 

6.8. Munka és védőruházat 

 Az ÁMK dolgozói védőruhára ill. munkaruhára jogosult munkakörben dolgoznak, 

melyet külön melléklet szabályoz. 
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6.9. Továbbképzési támogatás 

Amennyiben a közalkalmazottat az ÁMK vezetője továbbképzésre kötelezi, akkor a 

továbbképzéssel összefüggésben szükségképpen felmerült többletköltségeit (úti-, 

szállásköltség ) meg kell téríteni.  

Amennyiben a dolgozó a törvényben előírt 7 évenkénti továbbképzéseken kötelezően 

vesz részt, ahol a 120 pontot el kell érni, akkor a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza 

meg a képzéshez való hozzájárulás mértékét. 

Az ÁMK továbbképzési szabályzatában mindez rögzítve és elfogadva, amely a 277/1997. 

Korm. sz. rendelet alapján készült.  

 

II. fejezet 1.sz. melléklet 

 

III. AA  ZZssáákkaaii  KKaassttééllyykkeerrttii  

ÁÁllttaalláánnooss  MMűűvveellőőddééssii  KKöözzppoonntt  ÓÓvvooddáájjáárraa,,  iinnttéézzmméénnyyeeggyysséégg  

mműűkkööddéésséérree  vvoonnaattkkoozzóó  sszzaabbáállyyookk  

  
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet II. 

fejezete tartalmazza nevelési - oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 

tartalmára vonatkozó szabályokat. 4. § -a szabályozza a Szervezeti és Működési Szabályzat 

tartalmára, elkészítésére, alkalmazására vonatkozó szabályokat. 

 

1.Működés rendje, ezen belül a gyermekek, tanulók fogadásának (nyitva tartás) rendje, és 

a vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § 

(1) bekezdése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles működés 

rendjét, ezen belül a gyermekek fogadásának (nyitva tartás) rendjét, és a vezetők nevelési-

oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét. 

A működés rendje 

1. Általános szabályok 
 

Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. 

A munkatervhez ki kell kérni:                                                                                                           

- az óvodai szülői szervezet (közösség) véleményét. 

 

Az óvodai nevelési év rendjében kell meghatározni: 

- az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

- a szünetek időtartamát, 

- a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját, 

- az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontját, 

- a gyermekek, tanulók fizikai állapotát felmérő évi két alkalommal sorra 

kerülő vizsgálat időpontját. 

 

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel egész éven át a kiadott tanév rendjének 

megfelelően működik.  

- a nyitvatartási idő napi 9,5 óra /hétfőtől péntekig reggel 7
00 

órától délután 

16
30

-óráig/    
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- az óvodai nyitvatartási idő kialakításánál a jogos szülői igényeket figyelembe 

veszi az óvoda, ( l. Házirend ) 

-  a gyermekcsoportok 7
-00

órától 7
45

-óráig együtt gyülekeznek, 15
-15

órától 

délután 16
30

-óráig szintén összevontan működnek   

- az óvodát a reggel legkorábban érkező dajka, a zárást a délutános dajka 

végzi, 

- az üzemeltetés a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt 

szünetel, ennek időpontjáról az óvoda február 15-ig értesíti a szülőket, 

- a nyári nyitva tartás alatt a csoportok összevontan működnek, 

- az ünnepekkel összefüggő jogszabályban elrendelt munkanap – 

változásokhoz kapcsolódóan az óvoda nyitva tartásának alakulásáról a 

szülőket legkésőbb 5 nappal előtte tájékoztatni kell, 

- az iskolai szünetek idején bekövetkező óvodai létszámcsökkenés esetén a 

csoportok összevontan is működhetnek, 

- az iskolai szünetek idején az óvoda fenntartói engedéllyel ügyeletet tart, 

illetve zárva tart a Házirendben foglaltak szerint, 

- a nevelési évben 5 nap nevelés nélküli munkanap megtartására kerül sor, 

- a szünetek, és nevelés nélküli munkanapok miatti bezárásról az óvoda 7 

nappal előtte értesíti a szülőket, 

- a reggeli és délutáni játékidő egy-egy részében a csoportok összevontan 

működnek, (Házirend) 

- rendkívüli esemény (árvíz, belvíz bombariadó esetén gondoskodni kell az 

épület kiürítéséről, a gyermekek biztonságos elhelyezéséről, 

- a nyári évente meghatározott időtartamú zárva tartás ideje alatt heti 1 

alkalommal ügyeletet kell tartani, 

- a hivatalos ügyek intézésnek helye az óvoda nevelői szobája, 

- a rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője 

engedélyezi, 

- a gyermekek óvodába érkezésére, hazavitelére vonatkozó szabályokat a 

házirend tartalmazza.   

 

Az óvodai nevelés nélküli munka napokon szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek 

felügyeletéről. 

 

Az óvodai felvétel rendje 

 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 

felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen 

lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező három éves, és annál idősebb 

gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

 Óvodai beíratás időpontjáról a fenntartó ad tájékoztatást. Helyben szokásos 

módon közleményt ad ki, a beíratás határnapját megelőzően legalább 30 nappal 

előbb.  

 Beíratáskor az óvoda tájékoztatja a szülőt az óvoda működési rendjéről, a 

gyermek csoportjáról, a Házirendről, hitoktatás lehetőségéről, integrációs 

fejlesztésről, nemzetiségi nevelésről - ( cigány kisebbségi nevelésről )  

 A harmadik életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, illetve az óvoda 

köteles felvenni az óvodai nevelési év első napjától a gyermek köteles napi 4 órát 

óvodai nevelésben részt venni. 
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 Az óvodai felvételi, vagy átvételi kérelem, vagy az iskolai életmódra felkészítő 

foglalkozásokon résztvevő gyermek felvételi kérelmének elbírálásakor írásban 

értesíteni kell a szülőt, és az előző óvoda vezetőjét. A döntést meg kell indokolni. 

 Az óvoda a gyermek tanköteles korba lépésekor a gyermek fejlettségével 

kapcsolatban dönt a hatodik életévet augusztus 31-ig betöltő gyermek további 

óvodai neveléséről. Szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából, hogy augusztus 31-ig hetedik 

életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben. 

 Az óvoda a felvett gyermekekről nyilvántartást vezet. Ha a gyermek évközben 

óvodát változtat, a nyilvántartás továbbiakban – az átadó óvoda értesítése alapján 

– az átvevő óvoda feladata. 

 A kötelező felvételt biztosító óvoda a nyilvántartások alapján köteles értesíteni a 

fenntartót, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be, ha a harmadik életévét 

betöltötte. 

 

A gyermek mulasztásának igazolása 

 A gyermekek óvodai távolmaradását az óvodai mulasztási naplóba, a foglalkozást 

tartó óvodapedagógus köteles bejegyezni, az óvodai nap megkezdését követően. 

 Ha a gyermek az óvodai foglalkozásokról távol marad, a mulasztást igazolni kell. 

 A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha a szülő bejelentette az óvónőnek, hogy 

gyermekét nem viszi óvodába, vagy írásbeli engedélyt kapott a távolmaradásra, 

vagy a gyermek beteg volt és azt a házirendben meghatározott módon igazolja. 

 A gyermek havi mulasztásait az óvodapedagógusnak a napló megfelelő rovatában 

a hónap elteltével összesíteni kell. / igazolt, igazolatlan / 

 Külön nyilvántartást vezet az óvodapedagógus az orvos által igazolt és család által 

igazolt, valamint az igazolatlan hiányzásokról. 

 

A szülő előzetes kérése alapján a gyermek  

 

 az óvodapedagógus engedélyével három napig terjedően 

 az óvodavezető engedélyével három napot meghaladóan mulaszthat. 

 a gyermek előzetes egyeztetés nélkül nem maradhat távol az óvodától. 

 a szülő ilyen esetben is köteles bejelenteni a távolmaradás okát az óvoda 

pedagógusnak 

 amennyiben ez elmarad, az óvodapedagógus kötelessége feltárni a 

hiányzás okát. 

   

 A mulasztó gyermek óvodába jövetelének első napján, de legkésőbb 5 napon 

belül, - 3 napig terjedő mulasztás esetén, szülői; 3 napon túli betegség esetén, 

orvosi igazolással – igazolhatja mulasztását. 

 Az igazolást az óvodapedagógusnak kell bemutatni. 

 A gyermek napjai igazolatlannak minősülnek, ha szülő nem igazolja azokat. 

 Ha az gyermek a közoktatási tv. 24.§-a (3.) alapján vesz részt óvodai nevelésben 

és 5 napnál többet mulaszt igazolatlanul, a csoportvezető óvónő értesíti az óvoda 

vezetőjét, aki értesíti a tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, és a 

gyermekjóléti szolgálatot. 

 A szülő szabálysértési vétséget követ el, ha gyermeke 10 naptól többet hiányzik 

igazolatlanul. 
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A gyermekvédelem megszervezése 

Az óvodában dolgozók közreműködnek a gyermekvédelmi munkában, a gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzésében. 

Az ÁMK vezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. A 

nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák 

elősegítése. 

    Feladataik                                           
 Elősegíteni a veszélyeztetett és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

óvodába kerülését / óvodai fejlesztőprogram feladata / 

 Rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni 

 Szükség esetén családlátogatások végzése 

 A csoportvezető óvónő együtt működik a Gyermekjóléti Szolgálat Vezetőjével 

 Rendszeres részvétel a Gyermekjóléti Szolgálat esetmegbeszélésein és 

együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi 

rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézménnyel  

 A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását rendszeres 

figyelemmel kísérése 

 

 

Az óvodai elhelyezés megszűnésének általános szabályai 

 Ha az óvodai elhelyezés megszűnik, törölni kell a gyermeket az óvoda 

nyilvántartásából. 

 Megszűnik az óvodai elhelyezés 

 a közoktatási tv. 74 § ( 3 ) bekezdésében foglaltak kivételével - ha a gyermek az 

óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve,  hogy az óvoda szülőt 

legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás 

következményeire. 

 Az átvétel napján, ha a gyermeket másik óvoda átvette. 

 A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a 

gyermek állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjét 

 Ha a gyermek tanköteles életkorba lépett, s az óvoda igazolja az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettséget. 

 Ha az óvodai jogviszony megszűnik a gyermek adatait az óvodai nyilvántartásból 

törölni kell a jogviszony megszűnésével egyidejűleg. Nem szüntethető meg az óvodai 

elhelyezés, ha a gyermek iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson vesz részt. 

 

Térítési díjak kifizetése 

 Az étkezés igénybe vételéről az óvoda naprakészen köteles vezetni az étkezők 

nyilvántartását.  

 Vezetéséről a középső-nagycsoportban dolgozó délelőttös óvónő gondoskodik. 

 Térítési díjkedvezményre jogosultak a három vagy több gyermekes családok, 

valamint tartósan beteg gyermekek, akik orvosi szakvéleménnyel alátámasztják, 

illetve teljes mentességre jogosultak mindazok, akik gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosultak illetve aki olyan családban él, amelyben a szülő 
nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 
kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át. 
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 Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hónap 10-éig, személyesen az 

élelmezésvezetőnél kell kifizetni. 

 Az óvoda az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a 

következő hónapra elszámolja. Ha a szülő a hiányzást nem jelenti be, a térítési díj 

visszafizetésére nem tarthat igényt. 

 Hiányzás estén az étkezés lemondható előzőnap, amennyiben ez nem történik meg, 

akkor a gyermek az étkezők közt lesz nyilván tartva és térítési díjat fognak a szülőnek 

felszámítani. 

 Távolmaradás után köteles a szülő a gyermek érkezését jelezni,( legkésőbb 7.15-ig ) 

hogy az étkezést aznap biztosítani tudjuk számára. 

 

 

2. Az ÁMK vezető nevelési-oktatási intézményegységben való benntartózkodásának 

rendje 

Az intézményegység működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a 

vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezető nevelési-oktatási 

intézményben való benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg: 

 

 

Vezető és beosztások megnevezése Az intézményben való tartózkodásának rendje 

Nagyné Tar Éva ÁMK vezető   8.00-16.00  

Tóth Lászlóné óvodapedagógus  A hét 7:30-14:00       B hét 10.00-16:30 

Duró Imre Istvánné óvodapedagógus  A hét 7:00-13:30       B hét 7:30-14:00 

Lovászné Pozsár Annamária 

óvodapedagógus 

 A hét 10:00-16:30     B hét  7:00-13:30 

 

Intézményvezető kötelező óraszáma: heti 12 óra 

Pedagógus kötelező óraszáma: heti 32 óra Heti munkaidő 40 óra. 

 

2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje 
 

A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. ( XIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a pedagógiai munka belső 

ellenőrzési rendjét. 
 

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, ösztönzés, a 

dolgozó megerősítése. 

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység 

hatékonyságának mérése.  
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Az ellenőrzési tervet a nevelőtestület véleménye alapján az ÁMK vezetője készíti el.  

Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés: 

- területeit, 

- módszerét, 

- ütemezését. 

Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli ellenőrzésről az ÁMK vezetője dönt.  

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet a szülők közössége is. 

Az ÁMK vezető az óvodapedagógusok munkáját legalább két alkalommal értékeli a nevelési 

év során. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra 

írásban észrevételt tehet. 

A nevelési évzáró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének 

eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az 

esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzéseire elsősorban általános jogkörben az ÁMK vezetője 

jogosult. 

Az ÁMK vezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves tervet készít. 

A belső ellenőrzési terv az ÁMK éves munkatervének része. 

 

 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje  
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó pedagógiai tevékenység 

eredményességének, szakszerűségének, célszerűségének és hatékonyságának a vizsgálata, 

annak feltárása, hogy milyen területen szükséges erősíteni a tevékenységet, milyen területeken 

kell a rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket felújítani, korszerűsíteni, illetve bővíteni.  

Területei: Szakmai-pedagógiai tevékenység;  

- Tanügy-igazgatási feladatok ellátása;  

- Munkáltatói jogkörből adódó feladatok (határidők, jogszabályi előírások betartása 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének módszerei: 

 

- szóbeli beszámolók,                                                                                                                            

- írásbeli beszámolók,                                                                                                                             

- értekezleteken /megbeszélés/                                                                                                                                                    

- csoportlátogatás /megfigyelés/                                                                                                                                     

- vizsgálatok 

- dokumentumelemzés 

Alapelvei:  
1. konkrétság,  

2. objektivitás,  

3. folyamatosság,  

4. tervszerűség, 

5. pedagógiai önállóság tiszteletben tartása,  

6. humánus megközelítés, kölcsönös bizalom,  

7. önállóság, önértékelés fejlesztése,  

8. perspektívák adása,  

9. pozitívumok erősítése.  
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3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 
 

A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (XIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a belépés és benntartózkodás 

rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel. 

 

Az intézményegységgel jogviszonyban nem állók intézményegységbe lépése és ott 

tartózkodása a következők szerint történhet: 

- külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményegységben a 

gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, 

amely: 

o a gyermek érkezéskor: a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre 

átadására, valamint a kísérő távozására 

o a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, 

valamint a távozásra szükséges 

o szülő hosszabb ideig csak engedéllyel tartózkodhat az óvodában 

Ezekben az időpontokban az intézményegység dolgozója, dolgozói a házirendben 

meghatározott rend szerint tartanak ügyeletet. 

- külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat: 

- az óvodában a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy 

akkor, ha nem az óvoda nyitvatartási rendjében meghatározott időben 

érkezik az óvodába, valamint, 

- minden más személy 

A külön engedélyt az óvoda bármely dolgozójától kell/lehet kérni. Csak az általa adott szóbeli 

engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az óvodában és annak 

területén tartózkodni. 

- a külső személyt az ÁMK vezetőjéhez kell kísérni 

- a fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az ÁMK 

vezetővel történt egyeztetés szerint történik 

- az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az 

ÁMK vezető engedélyezi 

- a csoportok óvónőivel, való előzetes egyeztetés alapján vehetnek részt a 

szülők a csoportok munkájában 

 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: 

 - a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve 

- a meghívottaknak az intézményegység valamely rendezvényén való tartózkodáskor 

 

4. Intézményegység esetén az intézménnyel való kapcsolattartás rendje 
 

A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (XIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles intézményegység esetén az 

intézményegységgel való kapcsolattartás rendjét. 
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A kapcsolattartás rendje 

A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények: 

- Az intézményegységnek az intézmény egészével folyamatos, napi kapcsolatot 

kell fenntartania. 

- A napi kapcsolattartásnál az intézményvezető és az intézményegységben 

dolgozónak is kezdeményeznie kell a kapcsolat felvételt. 

- Az ÁMK vezető a kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni azt, hogy:  

o az egyes vezetői döntéseinél, illetve vezetői jogkörében eljárva az 

intézményegységet, illetve annak dolgozóit hátrányos megkülönböztetés 

nem érheti, 

o az intézményegység munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, 

irányítania, hogy az intézményegység is megfelelő súlyt kapjon. 

  

A kapcsolattartás formái: 

 - személyes megbeszélés, tájékoztatás, 

 - telefonos egyeztetés, jelzés, 

 - írásos tájékoztatás,  

 - értekezlet, stb. 

 

5. Az  ÁMK vezető akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje 

 
A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (XIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az intézmény vagy intézmény 

vezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendjére vonatkozó rendelkezéseket. 

 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, 

hogy ő, vagy helyettesítésre kijelölt személy akadályoztatása esetén a: 

   - vezetői feladatokat ellássák. 

Ha egyértelművé válik, hogy 

a)  az intézményegység-vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása 

(pl.: betegsége, egyéb távolléte, stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői 

feladatokat a helyettesítésre kijelöltnek kell ellátnia. 

 

6. A helyettesítő közalkalmazott felelősségének, intézkedési jogkörének 

terjedelme 
A vezetőre vonatkozó további előírások: 

- a helyettesítő csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 

intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg a vezető helyett,  

- a helyettesítés során a helyettesítő a jogszabály, illetve az intézményegység 

belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt 

ügyekben nem dönthet. 

 

7. Az óvoda és a szülők, valamint a szülői szervezet közötti kapcsolattartás: 
 

A nevelési-oktatási intézményegység a 20/2012. (XIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése 

alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a vezetők és az 

iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői 

szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás rendjét. 
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A vezető és az óvodai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás rendje 

 

1. A vezető és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje 

Az intézményegységben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében 

szülői szervezetet hozhatnak létre. Óvodaszék az óvodában nem működik. 
 

Amennyiben a szülők szülői szervezetet hoztak létre, azok nevét a melléklet tartalmazza. 
 

A vezetőknek biztosítani kell, hogy a szülői szervezet: 

 - az óvodai nevelési év rendjét, annak elfogadása előtt véleményezze – a nevelési év 

rendjére vonatkozó dokumentumot a szülői szervezetnek úgy kell átadni, hogy legalább 7 nap 

rendelkezésre álljon a véleményalkotásra; 

 - véleményt mondhasson a nevelési-oktatási intézményben folyó hit- és vallásoktatás 

idejének és helyének meghatározásáról. A véleményalkotásra legalább 5 napot kell biztosítani; 
  

A szülői szervezet köteles véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. 

Az intézmény vezetőjének feladata a szülői szervezettel való együttműködés, gondoskodik a 

szülői közösség döntési véleményező jogkörének, jogainak, kötelességeinek megismertetéséről. 

A szülői közösség megbeszélésein az ÁMK vezetőn kívül részt vesznek az óvodapedagógusok 

is. 

 

8.Belső kapcsolattartás:  
Az óvoda egészét érintő ügyekben minél szélesebb körű döntés előkészítésre, egyeztetésekre 

van szükség. 

A különböző döntési fórumokra - nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre - a vonatkozó 

napirendi pontokkal kapcsolatban a döntési, egyetértési és véleményezési jogot gyakorló 

közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell 

rögzíteni 

I. Nevelőtestület 
A nevelőtestület az intézmény legfontosabb döntéshozó szerve, melynek maradéktalanul 

biztosítani kell a jogszabályok által biztosított döntési, véleményező és javaslattevő jogköreit. 

Döntési jogkör: 

- SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program elfogadása 

- Éves munkaterv elfogadása 

- Értékelések, beszámolók, elemzések elfogadása 

- A vezető vezetési programjának szakmai véleményezése 

Véleménynyilvánítás, javaslattétel: 

- Az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 

- Egyes pedagógusok külön megbízása ügyében, szakmai team munkacsoportok kialakítása 

ügyében 

- Minden olyan kérdésben, mely a mindennapi munkavégzéssel, az intézmény zavartalan 

tartalmi munkájának érdekében megbeszélést igényel. 

II. Alkalmi, időszakos feladatokra alakult munkacsoportok 
Az óvodai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestület tagjaiból 

munkacsoportok, teamek alakulhatnak. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az 

intézményvezetés hozza létre, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. Az alkalmi 

munkacsoportok tagjait a nevelőtestület véleményének kikérése után az óvodavezető bízza 

meg. 
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A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a 

feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 

 
A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (XIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a nevelőtestület feladatkörébe 

tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó 

rendelkezéseket. 
 

Az intézmény a közoktatásról szóló törvény 57. § (4) bekezdésének figyelembe vételével a 

következők szerint szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, 

továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. 
 

A nevelőtestület minden jogszabály adta jogkörét megtartja. 

 

9. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve pedagógiai 

szakszolgálatokkal, pedagógiai szakmai szolgáltatókkal a gyermekjóléti 

szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi 

szolgáltatóval való kapcsolattartást 
 

A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (XIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a külső kapcsolatok rendszerét, 

formáját és módját, beleértve a gyermekjóléti szolgáltatóval, valamint az iskola egészségügyi 

ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást. 

Az intézményegység rendszeres kapcsolatot tart: 

a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel:                                                                                                 

- a fenntartóval,                                                                                                                             

-pedagógiai szakszolgálatokkal, pedagógiai szakmai szolgáltatókkal                                                                                                                                           

- az ÁMK intézményegységével                                                                                                                     

- más nevelési-oktatási intézményekkel,                                                                                               

- az intézményt támogató szervezetekkel, 

b) a gyermekjóléti szolgálattal;  

c) az egészségügyi szolgáltatóval;  

d) egyéb közösségekkel: 

- az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival, ( lásd: Óvodai PP )                                              

- a település egyéb lakosaival. 
 

A/ Egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás 

1. A fenntartóval való kapcsolat: 

Az intézményegység és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre 

terjed ki: 

- az intézményegység átszervezésére, megszüntetésére, 

- az intézményegység tevékenységi körénk módosítására, 

- az intézményegység nevének megállapítására, 

- az intézményegység pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a 

költségvetésre, költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre, stb.), 

- az intézményegység ellenőrzésére: 

o gazdálkodási, működési törvényességi szempontból, 
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o szakmai munka eredményessége tekintetében,  

o az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint 

o a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében, 

- az intézményegységben folyó szakmai munka értékelésére. 
 

Az intézményegység és a fenntartó kapcsolata eseti: 

az intézmény és az intézményegység SZMSZ-e jóváhagyása és módosítása, az intézmény 

pedagógiai programja jóváhagyása tekintetében, ha szükséges. 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 

- szóbeli tájékoztatásadás                                                                                                  

 - írásbeli beszámoló adása                                                                                                  

- egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,                                                              

- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,                             

- speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint 

szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 

 

2. Kapcsolat a pedagógiai szakszolgálatokkal, pedagógiai szakmai szolgáltatókkal   

 

2.1. A pedagógiai szakszolgálat  
A szülő és a pedagógus nevelőmunkáját, a nevelési feladatok ellátását segít. Szolgáltatásait 

igénybe vesszük. ( szintmérő vizsgálatok, logopédiai fejlesztés, pszichológiai vizsgálat, 

iskolaérettségi vizsgálat, szakértői bizottsági vizsgálat)  

Ezeket a feladatokat a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalui 

tagintézménye látja el.  

A pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolattartás formái: 

Rendszeres: - fejlesztő foglalkozások 

                    - logopédiai fejlesztés 

                    - konzultáció a fejlesztő pedagógussal, logopédussal. 

         - szülők tájékoztatása 

Eseti: - iskolaérettségi vizsgálat 

- szakértői bizottság vizsgálata 

Szükség szerint telefonos kapcsolat, levelezés. 

 

2.2. Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

A nevelési-oktatási intézmények, fenntartóik valamint a pedagógusok munkáját segítik.  

A pedagógiai szakmai szolgáltatás tevékenységei: 

 - pedagógiai értékelés 

 - szaktanácsadás 

            - pedagógiai tájékoztatás 

 - tanügy igazgatási szolgáltatás 

 - pedagógusok továbbképzése, önképzés segítése 

A pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás formái: 

Eseti: - pedagógiai értékelés 

 - szaktanácsadás 

            - pedagógiai tájékoztatás 

 - tanügy igazgatási szolgáltatás 

 - pedagógusok továbbképzése, önképzés segítése 

Rendszeres, vagy időszakos: - Óvodai fejlesztő programhoz kapcsolódóan – szaktanácsadás, 

ellenőrzés, tanügy igazgatási szolgáltatás 
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3. Más nevelési-oktatási intézménnyel való kapcsolattartás 

Az intézményegység más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. 

A kapcsolatok lehetnek:   

- szakmai,                                                                                                                                                 

-  kulturális,                                                                                                                                                  

- sport és egyéb jellegűek. 

A kapcsolatok formái:    - rendezvények,                                                                                     

- versenyek                                                                                                                                   

- szakmai napok közös látogatása,                                                                                                  

- bemutatók, értekezletek, ünnepek 

 

4. Az intézményegységet támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 
 

- Az intézményegységet támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt 

szempontjai, hogy:  

o  a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézményegység anyagi helyzetéről,  

o az intézményegység támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak 

előnyeiről, 

o az intézményegység a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan 

nyilvántartást vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, 

célszerűsége, stb. egyértelműen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú 

információigénye kielégíthető legyen. 

Az intézményvezető feladata, hogy az intézményegység számára minél több támogatót 

szerezzen, s azokat megtartsa. 

B/) A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás 

Az intézményegység kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében a: 

- gyermekjóléti szolgálattal, illetve                                                                                

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más:   

-  személyekkel,                                                                                                                                    

- intézményekkel és                                                                                                                               

- hatóságokkal. 

Az intézményegység segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető 

okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. 
 

Az intézményegység a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn.                   

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

- a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézményegység a szolgálat beavatkozását 

szükségesnek látja, 

 - esetmegbeszélés – az intézményegység részvételével a szolgálat felkérésére, 

- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményegység való 

kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézményegység kérésére.  

C) Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 

Az intézményegység a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét egészségügyi 

szolgáltató bevonásával oldja meg. 

Az egészségügyi szolgáltatóval az intézményegységnek folyamatos kapcsolata van. 

A szolgáltatatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézményegységnek.  
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A szolgáltatás díját az intézményegység költségvetésében tervezni kell. 

A kapcsolattartás részletes formáját, módját a szerződésben az intézményegységben jelentkező 

jogos igények szerint kell rendezni.  

 

D/) Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása 

Az intézményegység egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, 

kulturális és sport tevékenység jellemző. 

Összetartó szerepe jelentős. 

A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban 

jelenik meg. 

 

10. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával 

kapcsolatos feladatok 

 
A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (XIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az ünnepélyek, megemlékezések 

rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat. 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

Az intézményegységben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, 

a korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, hozzávetőleges időpontjának megjelölésével az 1. 

számú melléklet tartalmazza. 

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat 

és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

Ünnepnapokon szervezett foglalkozás nincs 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

 

A hagyományápolás az intézményegység valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a 

feladata. 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézményegység meglévő hírnevének: 

 - megőrzése, illetve 

 - növelése. 

 

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén 

gondoskodik arról, hogy az intézményegység hagyományai fennmaradjanak. 

A szülői közösség segítője a hagyományok ápolásának. 

A hagyományápolás eszközei: 

 - ünnepségek, rendezvények,  

 - egyéb kulturális versenyek, 

 - kirándulások, 

 - egyéb események 

Az intézményegység hagyományai érintik: 

 - az intézményegység ellátottjait,  

 - a felnőtt dolgozókat,  

 - a szülőket, nagyszülőket, családokat. 
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Az intézményegység hagyományápolása körébe tartozó konkrét rendezvények nevét, a 

rendezvénnyel érintettek körét, valamint a rendezvény várható időpontját a 2. számú melléklet 

tartalmazza, (valamint bővebben az Óvodai Pedagógiai Program, Eseménynaptár ) 

A hagyományápolás érvényesülhet: 

 - jelkép használatával, 

 - gyermekek ünnepi viseletével,  

- az intézményegység belső dekorációjával. 

 

12. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 
A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (XIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a rendszeres egészségügyi 

felügyelet és ellátás rendjét. 

 

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe vehető 

szolgáltatást az intézményegység biztosítani köteles. 

 

Az egészségügyi ellátás:                                                                                                                 

- óvodaorvos és                                                                                                                               

- a védőnő együttes szolgáltatásából áll. 

Az egészségügyi ellátásban közreműködik még:                                                                              

- a fogorvos és a fogászati asszisztens. 

 

13. Az intézményi védő, óvó előírások, a tanulóbalesetek megelőzése 

érdekében ellátandó feladatok 
A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (XIII.31.) EMMI  4. § (1) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az intézményi védő, óvó 

előírásokat. 

Általános előírások 

A gyermekekkel :  

- az óvodai nevelési év megkezdésekor,                                                                                         

- valamint szükség szerint                                                                                                                 

- a foglalkozás, tevékenység, kirándulás stb. előtt ismertetni kell a következő védő-óvó 

előírásokat. 

Védő-óvó előírás:  

- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, 

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 

- a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. 

A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell 

ismertetni. 

Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 

Az óvoda házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a 

gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. A nevelési oktatási 

intézményben a nyitva tartási időben biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, védelmét, 

figyelemmel a baleset megelőzés szempontjaira. 
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A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 
 

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze: 

 hogy az óvodában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve 

tartály felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, 

javítási munka kivételével nem végezhető; 

 hogy az intézményegység területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám 

csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési 

tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet; 

 hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva 

legyen – az ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével; 

 hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne 

juthassanak be. 

 

Az óvodapedagógusok feladata, hogy: 

 haladéktalanul jelezzék az ÁMK vezető felé azokat a helyzeteket, melynek 

ellenőrzésében a vezető felelős; 

 a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos 

berendezések használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy 

tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá; 

 javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még 

biztonságosabbá tételére, a gyermekek és mások testi épségét veszélyeztető 

tárgyak, eszközök tilalmára. 

Az óvoda nem óvodapedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy 

– a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, 

testi épségére,                                                                                         – a veszélyforrást jelentő 

munkahelyüket mindig zárják,                                                      – napi záráskor végezzék el az 

elektromos készülékek áramtalanítását. stb. 

A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 

Az intézményvezető feladatai: 

1. Kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja; 

2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

 intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek 

haladéktalan kivizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel, majd a 

kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig 

megküldi a fenntartónak, valamint átadja a gyermek szülőjének (egy példány 

megőrzéséről gondoskodik), 

 ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, 

akkor e tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. 

3.  Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

 súlyos baleset esetén azonnal jelenti a balesetet az intézményegység fenntartója 

felé,  

 gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról. 

4. Lehetővé teszik az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai szülői szervezet részvételét a 

gyermekbalesetek kivizsgálásában. 
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5. Intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént 

balesethez hasonló eset ne történhessen meg.  

 

Az óvodapedagógusok feladata: 

1. Az ÁMK- vezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése. 

2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok a vezető utasítására: 

 közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek 

haladéktalan kivizsgálásában, 

 e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,  

 jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás 

határideje nem tartható,   

3.  Súlyos balesetekkel kapcsolatban: 

 a balesetet jelenti az ÁMK-vezetőnek, illetve a távolléte esetében a helyettesítési 

rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről, 

 közreműködik a baleset kivizsgálásában. 

4. Közreműködik az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai szülői szervezet tájékoztatásában, 

és a gyermekbalesetek kivizsgálásában való részvétele biztosításában. 

5. Intézkedést javasol minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az intézményvezető 

megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja. 

Nem óvodapedagógus alkalmazott: 

 a vezető utasításának megfelelően működik közre a gyermekbaleseteket követő 

feladatokban 

 

Az óvoda udvari játékait (hinta, mászókák, csúszdák) csak felnőtt felügyelete mellett 

használhatják a gyerekek. 

 

14. A rendkívüli esemény, bombariadó, stb. esetén szükséges teendők 

 
A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (XIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles bármely rendkívüli esemény, 

bombariadó, stb. esetén szükséges teendőket. 

Rendkívüli eseménynek számít különösen: 

 - a tűz, 

 - az árvíz,  

 - a földrengés,  

- bombariadó. 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni. Az ÁMK vezető dönt a szükséges intézkedésekről, a fenntartó 

értesítéséről. Bombariadó esetén az ÁMK vezető intézkedhet, akadályoztatás esetén a 

helyettesítési rend szerint kell eljárni az épület kiürítése, a tűzriadó terv szerint történik. Az 

épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság 

információja alapján az ÁMK vezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott 

személy dönt. A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az ÁMK vezető rendkívüli 

jelentésben értesíti a fenntartót. A gyermekek bombariadó esetén történő ideiglenes 

elhelyezéséről a fenntartó dönt. 
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16. Azok az  ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti 

és működési szabályzat véleményezési joggal ruházza fel 

 
A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (XIII. 31.) EMMI  rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles azokat az ügyeket, melyekben a 

szülői szervezetet (közösséget) e szabályzat véleményezési, döntési, tanácskozási joggal 

ruházza fel. 
 

A szülők közössége 
 

A szülők közösségei választmányi képviselők útján vesznek részt az óvoda életében, 

vezetésében. Testületük a szülői munkaközösség jogszabályokban meghatározott döntési, 

véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az egy csoportba járó gyerekek alkotják az 

adott csoport szülői szervezetét. A tagok maguk közül elnököt választanak csoportonként egy-

egy elnököt, Ők képviselik az adott csoport érdekeit. Az ÁMK vezetője gondoskodik a szülői 

szervezet döntési, véleményező jogkörének, jogainak kötelességeinek megismertetéséről. 

 

A 20/2012. (XIII. 31.) EMMI rendelet 119§-a szerint:  

A szülői szervezetet a vonatkozó jogszabályok alapján megilletik a következő jogok: 

a) véleményezési jog: 

A szülői közösség véleményét ki kell kérni: 

- az óvoda nevelési programjának elfogadása előtt 

- az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításához 

- a szülői értekezletek napirendjének megállapításához 

- a szervezeti és működési szabályzat azon kérdéseihez, amelyekben a szülői 

szervezet véleményezési jogot gyakorol. 

 

b) döntési jog: - saját működés rendjéről, munkatervének elfogadásáról 

                          - tisztségviselőinek megválasztásáról   – szótöbbséggel dönt 

c) tanácskozási  jog:  a szülők képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi  

                                 megbeszéléseken 

 

Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kísérheti a gyermeki jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét. 

A szülői szervezet a nevelőtestület értekezletén tanácskozási joggal részt vehet, illetve a 

gyermekeket érintő kérdésben tájékoztatást kérhet az ÁMK vezetőtől. 

 

Ezen SZMSZ alapján a szülő szervezetet megillető további jogokat nem határoz meg. 

 

16. Egyéb jogszabály által szabályozandó – de más szabályozásban nem 

szabályozható – kérdések 
 

A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (XIII. 31.) EMMI  rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az egyéb jogszabály által 

szabályozandó – de más szabályozásban nem szabályozható – kérdéseket. 

 

1. Pedagógus megbízása kiegészítő feladat ellátásával 

Az óvodai fejlesztőprogram feladatainak megvalósítására az óvodapedagógus esélyegyenlőségi 

támogatás esetén kiegészítő feladat megbízást kaphat, külön díjazásban részesülhet a 
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rendeletben előírt, vállalt feladatok, óraszámok teljesítéséért. Pedagógusok kiegészítő 

támogatását csak az a pedagógus kaphatja, akinek minősítése megfelelt, vagy kiválóan 

megfelelt.  

 

2. Reklámtevékenység az intézményben 

Az intézményben reklámtevékenység csak az ÁMK vezetőjének engedélyével történhet. Az 

óvodában folytatható reklámtevékenység szabályait az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

3. Tájékoztatás módja a pedagógiai programról 

 

Az intézmény működését meghatározó dokumentumok nyilvánosak. Kérésre a szülők igénye 

alapján a nevelői szobában rendelkezésre kell bocsátani az óvoda nyitvatartási idejében. 

Ezzel kapcsolatos igényt az ÁMK vezetőnek, vagy csoportvezető óvónőnek jelezzék. 

 

Az óvoda nevelői szobájában kell elhelyezni az alábbi dokumentumokat: 

- Pedagógiai és Közművelődési Program ( Óvodai Pedagógiai Program ) 

- Önértékelési program. 

- Az óvoda éves működési rendje (munkaterv) 

- A Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Az óvoda házirendje 

 

17. Katasztrófavédelem, tűzvédelem, polgári védelem szervezeti és 

végrehajtási rendje 
 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője 37/2001. ( X.12. ) OM rendelet 3.§(2) bekezdése 

alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozni köteles a katasztrófák elleni 

védekezés és a polgári védelem ágazati feladatait. Az intézmény katasztrófa védelmi tervét az 

ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza. 

 
SZMSZ 1. sz. MELLÉKLET 

1. Az óvoda alkalmazottainak feladatai 

1.1 Az ÁMK vezető - feladata  - Munkaköri leírás 

 felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos 

gazdálkodásért, a vezetői feladatok összehangolásáért, 

 gondoskodik az ÁMK pedagógiai-művelődési programja megvalósításának 

személyi, tárgyi, valamint módszertani feltételeiről, 

 felelős az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási 

rendszerének működéséért, 

 felelős az intézmény középtávú továbbképzési terv, valamint az éves 

beiskolázási terv elkészítéséért, a szakalkalmazottak továbbképzésének 

megszervezéséért,  

 vezeti az igazgatótanácsot, előkészíti az igazgatótanács jogkörébe tartozó 

döntéseket, megszervezi és ellenőrzi végrehajtásukat, 

 vezeti és előkészíti a szakalkalmazotti értekezletet, a vezetői tanács 

értekezleteit, 
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 gyakorolja az alkalmazással és a közalkalmazotti jogviszony 

megszüntetésével kapcsolatos kizárólagos munkáltatói jogkört, valamint a közvetlen 

irányításához tartozó közalkalmazottak tekintetében a teljes munkáltatói jogkört, 

 gyakorolja a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkört, 

 irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri az 

üzemelés folyamatosságát és gazdaságosságát, 

 felelős a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség 

teljesítéséért, annak hitelességéért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés 

megszervezéséért és működéséért, 

 gondoskodik a tanulói és gyermekbalesetek megelőzésével, a nevelő és 

oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekek és tanulók 

rendszeres egészségügyi ellátásával kapcsolatos, valamint a munka- és tűzvédelmi 

feladatok ellátásáról, 

 dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat 

a jogszabály vagy az SZMSZ nem utalja más szerv hatáskörébe, 

 gondoskodik a hit-és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételek 

biztosításáról, együttműködik az egyházak képviselőivel, 

 teljeskörűen képviseli az ÁMK-t külső szervek előtt, de a képviseletre  - meghatározott 

ügyekben – eseti vagy állandó megbízást adhat, 

 ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt, és át nem ruházott 

feladatokat, 

 Ismerje az intézmények működéséhez szükséges törvényeket, rendeleteket, a 

nevelőmunkára, közművelődésre vonatkozó szabályokat.  

 Minden évben június 30-ig értékeli az ÁMK éves munkáját, szeptember 15-ig elkészíti 

a következő nevelési év munkatervét, ami összhangban van az ÁMK Pedagógiai és 

Közművelődési Programjával. 

 Felel az intézmény szabályzatainak elkészítéséért. 

 Jóváhagyja az intézmény pedagógiai és közművelődési programját. 

 A gyermekvédelmi munka ellátása. 

 Minőségfejlesztési rendszer kialakítása, működtetése. 

 Az óvodai csoportok nevelő - oktató munkájához segítségnyújtás, útmutatás. 

 Nevelői, munkatársi értekezletek előkészítése, lebonyolítása. 

 Pedagógiai felkészültség, a nevelő – oktató munka ellenőrzése, elemzése értékelése. 

 Az ön- és továbbképzés segítése. 

 felel a pedagógus etika normáinak betartásáért, betartatásáért 

 A szülői értekezletek, nyílt programok szervezése, segítése. 

 A szülői ház és az óvoda kapcsolatának elmélyítése. 

 A tehetséggondozás, a felzárkóztatás és az egyéni fejlesztés figyelemmel kísérése. 

 Tapasztalatcserék szervezése, kapcsolattartás más köznevelési intézménnyel. 

 Óvónők adminisztrációs munkájának ellenőrzése. 

 Pályázatok írása, pályázatokon való részvétel ösztönzése. (óvoda, közművelődési 

terület) 

 Tanév személyi előkészítése. 

 ÁMK dolgozóinak alkalmazása. 
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 A közalkalmazotti osztály, fizetési fokozat és osztály megállapítása. 

 Az előmeneteli rendszer figyelemmel kísérése. 

 Illetmények megállapítása. 

 Anyagi és erkölcsi elismerés gyakorlása. 

 Minősítések, jellemzések készítése. 

 A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok rendezése, kezelése, ellenőrzése. 

 A munkafegyelem betartása, ellenőrzése. 

 Szabadságolási terv jóváhagyása, nyilvántartása. 

 Az éves költségvetés megtervezése, felhasználásának irányítása. 

 Az óvoda és a közművelődési intézmények, telephelyek fenntartásával, karbantartásával 

és felújításával kapcsolatos munkák felmérése, a munka ellenőrzése. 

 Az új eszközök, berendezési tárgyak, játékok beszerzése. Infrastukturális fejlesztés 

 Pályázatok szakszerű felhasználása, elszámolása. 

 Selejtezés, leltározás. 

 Az étel minőségének, mennyiségének és kiosztásának ellenőrzése 

 Az óvoda törzskönyvének vezetése. 

 Az új gyerekek beírása, gyermekfelvétel megszervezése, lebonyolítása. 

 Az óvodai munkarend kialakítása, Gyermekcsoportok kialakítása. 

 A felvételi, mulasztási naplók ellenőrzése. 

 Az irattár folyamatos ellenőrzése. 

 Az éves statisztika elkészítése. 

 A beiskolázás előkészítése, szakvélemény kitöltése. 

 A munka- és balesetvédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás elvégzése 

 Belső ellenőrzés. 

 Változásjelentés távolmaradókról. 

 Hivatalos levelezés lebonyolítása. 

 Jelentések készítése. Adatszolgáltatások. 

 Jegyzőkönyvek kezelése 

 Üres, vagy helyettesítő állások meghirdetése. 

 Kimutatások (vasúti igazolványok megújítása, bérek, jutalmak, továbbképzések). 

 Nyilvántartások, Megrendelések elkészítése. 

 Nevelési Tanácsadó, Szakértői bizottsági vizsgálatának kérvényezése. 

 Utazási költség elszámolása. 

Ellátja továbbá mindazt a feladatot, amellyel a munkáltatója megbízza 

Az óvodapedagógus feladata  –  munkaköri leírás 

 – A rábízott gyermekek nevelése és fejlesztése a legjobb tudásának megfelelően, minden 

területre kiterjedően. 

 – Feladatait a Köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos és Helyi 

Pedagógiai Program és az éves munkaterv alapján végzi önállóan és felelősséggel. 

– A nevelőtestület tagjaként és szakalkalmazottként gyakorolja azokat a jogokat és 

kötelezettségeket, melyet az ide vonatkozó jogszabályok határoznak meg.  
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  – Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység 

kialakítása érdekében közvetlen kollégáival, szülőkkel, logopédussal, dajkával, valamint 

intézményünk működését segítő külső partnereinkkel. 

 – Törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására váltótársával, dajkájával, munkatársaival. 

– Pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család együttműködését (szülői értekezlet, 

fogadóóra, családlátogatások, közös programok, munkadélután,)  

– Betartja a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és közösségi együtt-

működés normáit. A gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. 

– A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmaz. (például: testi 

fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra vagy ételfogyasztásra való 

kényszerítés, megvonás) 

 – Bizalmasan kezeli az intézménnyel kapcsolatos információt: A gyermekek, a szülők, a 

dolgozók személyiségjogait, az óvoda belső életét érintő információkat megőrzi, az 

adatvédelmet és a titoktarást betartja. 

– Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége keretében 

gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének 

fejlődéséről a HOPP-ban, IPR -ben megfogalmazott tevékenységeken keresztül. Az ismereteket 

sokoldalúan és tárgyilagosan közvetíti. 

– Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése. Vegye figyelembe a 

gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, másságát, 

nemzetiségi identitását. 

– Tehetséggondozás, halmozottan hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, preventív 

nevelőmunka. Értékelések elkészítése a gyerekekről ( félévente ) 

– A HOPP alapján szervezi az ünnepeket, megemlékezéseket csoportjában, dekorálás az 

aktualitásnak megfelelően. A munkafalon hetente cseréli a gyermekmunkákat. 

– Gondoskodik a biztonságos óvodai környezet, kulturált étkezési szokások, a nyugodt pihenés 

és a testi szükségletek, gondozás feltételeinek megteremtéséről. 

– Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában: gyermekvédelmi térlépet készít, a 

gyermek fejlődését veszélyeztető körülményeket feltárja, részt vesz a megelőzésében,  

megszüntetésében. 

– Anamnézist készít, vezeti a gyerekek személyiséglapját, a megfigyelések alapján fejlesztési 

tervet készít. Elvégzi a DIFER méréseket, az összesítését, felel a mérések pontosságáért. 

–Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges, korszerű szemléltető eszközöket, 

segédanyagokat. 

–Felelős a rábízott gyermekek értelmi-, lelki-, testi épségéért, csoportját nem hagyhatja 

felügyelet nélkül.  

– A gyermekek egészségéről, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi képességeinek 

fejlődéséről, az óvoda eseményeiről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. 

– A gyermekek életkorának, fejlettségének figyelembevételével alakítja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására. 

– Köteles balesetveszélyt elhárítani, megelőzi a szükséges intézkedéseket ennek érekében 

megtenni. Gyermekbaleset esetén köteles a gyermeket orvosnak megmutatni és a szülőt, ( és 

közvetlen felettesét) értesíteni.  

– Gyűjti az orvosi igazolásokat. Az óvodapedagógus a gyermek hosszantartó hiányzása esetén 

az óvodavezetőnek köteles jelezni a gyermek távollétét (igazolt vagy igazolatlan). 

– Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó tervező és adminisztrációs feladatokat 

(Felvételi- és mulasztási napló, Csoportnapló, Étkezők nyilvántartása, a gyermek személyiségi 

lapja, DIFER mérés).  

– Tervezi, szervezi, irányítja és felkészül a csoportjában folyó pedagógiai munkára. 
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Részt vesz az óvoda nevelőtestületi értekezletein, illetve aktívan bekapcsolódik munkájába, 

belső hospitáláshoz bemutatót tart. 

– Kirándulásokat, sétákat, iskolalátogatást szervez csoportja számára. Meghívásra részt vesz a 

községi rendezvényeken / műsor 

– A csoport értékelése beszámoló formájában, az egyes tevékenységekre, nevelési 

részterületekre kiterjedően évi egy alakalommal az évzáró értékeléshez. 

– Folyamatos önképzés, önművelés az általános pedagógiai, valamint a munkakörhöz 

kapcsolódó területeken. 

– Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszoba berendezési tárgyaiért, 

eszközeiért felelősséggel tartozik. 

– Az óvodában munkaidejének kezdetekor munkavégzésre rendelkezésre áll. 

– Ha munkáját nem kezdheti meg, köteles jelezni a vezetésnek, váltótársának. Munkaidő alatt 

csak az óvodavezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

 – Szakvéleményt ad a tanköteles korú gyermekekről, szakértői szakvéleményt kér,/ Nev.Tan. 

Szakértői Biz./ melyet aláír és aláírat az óvodavezetővel is. 

– Az óvodapedagógus egyéniségével, megjelenésével, beszédével, viselkedésével pozitív 

mintát közvetít a szülők és a gyermekközösség számára. 

– Elvégzi azokat az egyéb feladatokat, amelyekre az vezetője utasítást ad. 

 

A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak 

Dajkák feladata – Munkaköri leírás / 

–  Munkaidejüket váltva, délelőttös, délutános műszakban töltik le. 

– Munkáját a gyermekek és az intézmény érdekében, az óvodavezető és a csoportvezető 

óvónő utasítása alapján, a legjobb tudása szerint végzi. 

– Összehangolt munkát végez az óvoda minden dolgozójával. 

 – Betartja a munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit. A gyermekek és a szülők 

emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. 

 – Bizalmasan kezeli az intézménnyel kapcsolatos információt: A gyermekek, a szülők, a 

dolgozók személyiség jogait, az óvoda belső életét érintő információkat megőrzi, az 

adatvédelmet és a titoktarást betartja. 

– A gyermekről nem ad felvilágosítást a szülőnek, azt tapintatosan a gyermek óvónőjéhez 

irányítja. 

Feladatai délelőtt: 

   – Az óvoda helyiségeit kiszellőzteti, letörölget, portalanít a csoportszobákban. 

– Megöntözi az udvari és csoportszobai virágokat. 

– Gyülekezés ideje alatt fogadja a gyermekeket a folyosón. 

– Gyülekezés után felmossa a folyosót. 

– Segít a tízóraihoz való előkészületekben. 

– Részt vesz az étkeztetésben, segít a gyermekek gondozásában /öltözés, wc  használat 

– Tízórai után rendbe rakja csoportszobát, segít az öltöztetésben. Részt vesz a sétákon, 

szükség szerint segít az udvaron játszó gyermekek felügyeleténél. 

– Étkezéskor tálal, ételt oszt, a csoportvezető óvónővel azonos nevelési stílussal segíti a 

szokások kialakítását, udvariasan és következetesen beszél a gyermekekkel. 

– Ágyaz, segíti a gyermekek lefektetését és felkeltését.   

– Segít előkészíteni a foglalkozási eszközöket. 

– Türelmes, halk szavú, szeretetteljes hangnemet használ a gyermekekkel. 

– Elmosogat étkezések után. 

– A HCCP előírásainak megfelelően végzi a mosogatást, tálalókonyha tisztántartását, 

takarítását, az étkeztetéssel, takarítással kapcsolatos dokumentációk vezetését. 

       – Gondoskodik az ételminta vételéről. (HCCP előírásainak megfelelően ) 
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Feladatai délután: 

– Bekapcsolódik a csoport munkájába. 

– Rendben tartja a csoportszobát, kiszolgáló helyiségeket. 

– A csoportszobákat, óvodai helyiségeket délután takarítja. Mindennap kiporszívózza a 

szőnyeget.  

– Segít az udvar rendben, tartásában. 

– Délután ellátja a tűzrendészeti, munkavédelmi és vagyonvédelmi feladatokat. 

– Ő felel az óvoda biztonságos bezárásáért 

Udvarosi  feladataik: 

– Ellenőrzi az udvar rendjét, megszünteti az esetleges balesetforrást. 

– Reggel felsepri az óvoda udvart, és az óvoda előtti járdát.  

– Megöntözi az udvari növényeket. 

      – Fellazítja és meglocsolja a homokozót. 

– Rendben tartja a füves területet, az óvoda előtti utcarészt. 

      – Téli időszakban elsepri a járdáról a havat. 

Időszakos feladataik: 

– Az óvodai textíliák mosása, vasalása, javítása. 

–  Ablakok tisztítása, ajtók, bútorok, játékok mosása, fertőtlenítése. 

–  Elvégzik az évi nagytakarítást. 

Elvégzi azokat az egyéb feladatokat, amelyekre a vezető utasítást ad. 

 

A munkaköri leírást minden óvodapedagógus, könyvtáros, dajka személyre szólóan 

megkapja. 
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SZMSZ 2. sz. MELLÉKLET  

 

A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje 
                                                                                         

Belső ellenőrzés 

 

1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja 

Az ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység 

hatékonyságának mérése: A HPP-ban megfogalmazottak, szakmai, tartalmi feladatok 

megvalósítása, munkaköri leírásban megfogalmazottak teljesítése  

 

2. Ellenőrzési jogkör:  
Az ellenőrzést az ÁMK vezetője végzi, ellenőrzési terv alapján 

Szakmai ellenőrzésben, a teljesítményértékelésben részt vesz a többi óvodapedagógus is.  

 

3. Ellenőrzési terv: 

Az ellenőrzési tervet az ÁMK vezetője készíti el. 

Tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszereit, ütemezését. 

Az ellenőrzési tervet és szempontjait nyilvánosságra kell hozni, részletesen az éves 

pedagógiai munkaterv tartalmazza, amit a nevelési év kezdésekor megismernek az 

alkalmazottak. ( óvodapedagógus, dajka ) 

Az ellenőrzési terv tartalmazza a teljesítményértékeléshez szükséges látogatásokat és 

szempontjait is. 

 

4. Az ellenőrzés eszközei:  

o személyes vezetői látogatás 

o dokumentumok ellenőrzése 

o interjú-beszélgetés 

o visszatérő látogatás : a megvalósulás, az adott feladat végrehajtásának 

ellenőrzése. 

5. Az ellenőrzés területei módszerei: 

 

Területei Módszerei Ütemezése 

Felvételi és mulasztási napló írásbeli munkák bekérése okt. 1. 

Csoport naplók írásbeli munkák bekérése szeptember 

Fejlődési napló     írásbeli munkák bekérése január 

Gyermekek értékelése írásbeli munkák bekérése február 

Étkezők nyilvántartása dokumentumelemzés                        havonta 

Gyermekvédelmi                               

határozatok érvényessége                                                                                         

dokumentum elemzés                                havonta 

Csoportszobák látogatás havonta 

Játszóudvar látogatás március, augusztus 

Óvónők munkája látogatás, elbeszélgetés két havonta 

Dajkák munkája                            látogatás, elbeszélgetés havonta 

                     

Az ellenőrzési tervben nem szereplő ellenőrzésről az ÁMK vezető dönt. 
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6. Rendkívüli ellenőrzés 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

  – fenntartó 

 

Az ÁMK minden pedagógus munkáját legalább két alkalommal értékeli a nevelési év 

során. Az ellenőrzésbe bevonható a többi óvodapedagógus. 

 

7. Az ellenőrzés dokumentálása: 

Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzési naplóban rögzítjük, az érintett pedagógussal 

ismertetni kell, aki írásban észrevételt tehet. 

Teljesítményértékelés: a munkakörnek megfelelő adatlap kitöltése. 
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3. sz. melléklet – Munka – és védőruha szabályzat 

 

1. Jogszabályi háttér: 

A munkavállalók, így az óvoda szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és 

egészségügyi követelményeiről, a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54 .§ c. 

pontja  rendelkezik, valamint a népjóléti miniszter 25/ 1996 .(VIII. 28) és az egészségügyi 

miniszter 65/1999. (XII, 22) rendelete szabályozza, valamint az élelmezés területén érvényes 

HCCP szabályozás étkeztetési tevékenység személyi feltételeinek előírására az alábbi 

szabályozást adom ki. 

 

2. Az óvodában munkaruhára jogosító munkakörök  

 

- dajka  

 

( Egy személy többirányú tevékenységet is végez, ebben az esetben nem a munkaruha, vagy 

védőruha száma növelendő, hanem a kihordási idő csökken ! ) 

A munkaruha tisztántartása a dolgozó kötelessége. 

A juttatási idő letelte után a munkaruha a közalkalmazott tulajdona marad. Ha a közalkalmazott 

jogviszonya megszűnik a juttatási idő letelte előtt, az elhasználódás figyelembevételével 

gondoskodni kell az értékarányos megváltásáról 

 

Munkakör 

megnevezése 

Db. Munkaruha 

megnevezése 

Dajka 1 Színes köpeny 

 

3. Az óvodában védőruhára jogosító munkakörök: 

 

- Óvónő,  

- Dajka 

- Tálaló konyhai dolgozó 

A védőruha viselésének célja , hogy a munkavégzésből , a munkafolyamatból illetve a 

technológiából eredő kockázatot az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse . 

A védőruha juttatásnak kihordási ideje nincs , ennek ellenére elvárható , hogy a dolgozó a 

juttatott védőfelszerelést rendben tartsa, az mindenkor megfeleljen a közegészségügyi 

feltételeknek. 

A tálalókonyhában dolgozóknak a védőruha kezelése során az alábbiakat kell betartani: 

- a védőruha kezelése valamennyi fázisában / tárolás, mosás, vasalás / 

biztosítani kell az elkülönített kezelést szennyeződéstől, fertőzéstől való 

védelmet. 

- a tisztítási folyamat során fertőtlenítési eljárással biztosítani kell a védő ruha 

kórokozó mentességét , ezeknek a következőknek kell lennie mosás 85C 

feletti hőmérsékleten, fertőtlenítőszerben /hypo , flóraszept  történő 

előáztatás a használati útmutatóban meghatározottak szerint , és alapos 

vasalással . 

- a tiszta védőruhát korábban másra nem használt, zárt műanyag zacskóban 

kell tárolni használatba vételig. 
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- Amennyiben nem biztosított kettő szekrény a dolgozó utcai ruhájának és 

védőruhájának elkülönítésére, akkor a védőruházatot zárt tiszta tasakban 

illetve vállfára húzott védőzsákban kell tárolni 

Amennyiben egy személy több munkafolyamatot végez a különböző védő, illetve munkaruhát 

folyamatonként kell biztosítani. 

 

Munkakör 

megnevezése 

db Védőruha 

megnevezése 

Eszmei 

kihordási idő 

Óvónő 1 

1 pár 

Fehérköpeny 

Lábbeli 

18 

18 

Dajka 1 

1 pár 

Fehérköpeny 

Lábbeli 

18 

18 

 

A védő és munkaruhát csak az erre szakosodott boltból, munkaruha boltból lehet 

megvásárolni és a számlán szerepeljen a munka és védőruhának megfelelő VTSZ szám, 

ellenkező esetben a számla kifizetése nem történhet meg . 

 

6.  1. számú melléklet 

A helyettesítés rendje vezető akadályoztatása esetén  

A vezető akadályoztatása esetén Nagyné Tar Éva Andrea látja el az intézményvezetői 

feladatokat. 

 

A vezető megnevezése, akit helyettesíteni 

kell 

A helyettesítő megnevezése 

Nagyné Tar Éva Andrea- vezető Lovászné Pozsár Annamária-óvónő 

Lovászné Pozsár Annamária-óvónő Duró Imre Istvánné-óvónő 

 

 

Az ÁMK vezető távollétében a műszakban lévő óvodapedagógus helyettesíti a vezetőt. 

Az ÁMK vezető hosszabb akadályoztatása esetén megbízással helyettesít az óvodapedagógus 

kolléga.                                                                                                                  

 

7. 1. számú melléklet 
  

A  belső jogi normákról való tájékoztatás kérés szabályai 
 

A tájékoztatás kérés iránti igény bejelentésének helye: Óvoda nevelői szoba 

A tájékoztatás kérésének időpontja: Legalább hét nappal a tervezett ülés előtt. 

Szülő egyedi kérése esetén: 

- Az ÁMK vezető az alább közölt fogadóidejében. A tájékoztatás kérés tárgykörét három 

nappal kérjük a vezetővel előre közölni. 
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Nap Nagyné Tar Éva - ÁMK vezető 

Kedd 8.30-10.00 

Péntek 9.00-10.00 

 

7. 2. számú melléklet 

 

A szülői szervezet megnevezése 

 

Óvodai Szülői Munkaközösség 
 

8. 1. számú melléklet 

 

A nevelőtestület minden jogszabály adta jogkörét megtartja. 

 

 

9. 1. számú melléklet  

 

Az intézményegység külső kapcsolatait jelentő szervezetek 

 

 

Az intézményi kapcsolat típusa 
A kapcsolatot jelentő szervezet neve és címe 

1. Fenntartó: 

 

 

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 

4142 Zsáka, Szabadság tér 1. 

 

2. Más oktatási intézmény: 

 

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalui 

Tagintézménye 

 Kölcsey Ferenc Általános Iskola Zsáka 

3. Gyermekjóléti szolgálat 

 

Bihari Szociális Szolgáltató Központ Berettyóújfalu 

4. Egészségügyi szolgáltató  óvodaorvos 

 iskola fogorvos 

 védőnő 

5. Egyéb: Kistérségi óvodavezetői munkaközösség 

 

  

 

 

10. 1. számú melléklet 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

 

 

Az ünnepély, megemlékezés neve 

Az ünnepély, megemlékezés (irányadó) időpontja 

 

Nemzeti ünnep 

 

Március 15. / csoportos ünnepség – Projekt hét 

 

Évzáró – ballagó ünnepély 

 

Május 31. / Nyílt ünnepély 
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10. 2. számú melléklet 

 

Az intézményegység hagyományápolása körébe tartozó rendezvények 
 

 

A rendezvény neve 
A rendezvénnyel 

érintettek köre 

A rendezvény  

(hozzávetőleges) 

időpontja 

Márton –napi projekthét  

 

szülők gyerekek, 

dolgozók 

 

 

Szülők, gyerekek, 

dolgozók 

november 2. hete 

Egészségnevelés - projekt hét november 3. hete 

Mikulásvárás december 6. 

Adventi készülődés – projekt hét december 3. hete 

Karácsony december 22-ig 

Farsang február 28-ig 

Húsvéti – projekt hét húsvét hete 

Anyák napja május eleje 

Családi nap május vége 

Kirándulás június eleje 

 

16. 1. számú melléklet 

Az intézményegységben folytatható reklámtevékenység 

 

Az intézményegység a következők szerint szabályozza az intézményegységben folytatható 

reklámtevékenységet: 
 

1. A tiltott és megengedett reklámtevékenység 

 

Az intézményegységben a következők kivételével tilos a reklámtevékenység. 

Megengedett a reklámtevékenység, ha a reklám: 

 - a gyermekeknek, tanulóknak szól, és 

 - a következő tevékenységekkel kapcsolatos: 

  - egészséges életmód,  

  - környezetvédelem,  

  - társadalmi tevékenység, 

  - közéleti tevékenység, 

  - kulturális tevékenység. 
 

2. A reklámtevékenység engedélyeztetése 

 

A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az ÁMK vezető engedélyével 

lehetséges. 
 

Az engedély kiadása írásban történik, melyben meg kell jelölni: 

 a reklámtevékenység folytatására engedélyt kérő, és e tevékenység folytatására 

jogosult személy, szerv megnevezését, címét; 

 a reklámtevékenység egyértelmű leírását, a reklámtevékenység formáját, módját; 

 a reklámtevékenység folytatásának határidejét, illetve egyéb időtartam 

kikötéseket. 
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Az engedély legalább két példányban készül, melynek egyik példányát az intézményegység 

őriz, másik példánya átadásra kerül az engedélykérőnek. 
 

Az ÁMK vezető az engedély visszavonására bármikor jogosult. 
 

3. A reklámtevékenység jellegének besorolása 

 

Az ÁMK vezető önállóan, illetve az általa jelentősnek minősített reklámtevékenység esetében:  

 a nevelőtestület,  

 a szülői közösség, valamint 

 a gyermek közösségek bevonásával állapítja meg valamely reklámtevékenység 

jellegét. 
 

Az ÁMK vezető köteles: 

 a pedagógusoktól,  

 a szülőktől,  

 a gyermekektől érkező, 

 az intézményegységben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt 

megvizsgálni. 

 

4. Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai 

 

Az intézményegységben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai: 

 a) újságok terjesztése, 

 b) szórólapok,  

 c) plakátok, 

 d) szóbeli tájékoztatás, stb. 
 

Az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az ÁMK vezető által 

kiadott engedély határozza meg. 
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IIVV..  AA  KKaassttééllyykkeerrttii  ÁÁMMKK  MMűűvveellőőddééssii  HHáázzaa  ééss  KKöönnyyvvttáárraa   

iinnttéézzmméénnyyeeggyyssééggéérree  vvoonnaattkkoozzóó  sszzaabbáállyyookk  

 
 

1. A Kastélykerti ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára működési rendje   
 

A Művelődési ház és Könyvtár az általános művelődési központ önálló szakfeladataként 

működő része.   

 

Az intézményegység szervezete : 

Az Művelődési Ház és Könyvtár vezetője felelős az intézmény tartalmi munkájáért, a 

gazdálkodás szabályszerűségért, az önkormányzati tulajdon védelméért, a munkáltatói jogok 

előírásainak megfelelő gyakorlásáért és az intézményben folyó bármilyen tevékenységért. 

 

Az intézményegység vezetőjének feladatai: 

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása a muzeális intézményekről, 

nyilvános könyvtári ellátásokról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. A 

vezető feladata és felelőssége az intézményegység szakszerű, jogszerű és hatékony 

működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Az intézményegység 

dolgozói fölött a munkáltatói jogkörök gyakorlása. A vezető a közművelődési feladatok – 

kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése, könyvtárosi feladatok – ellátása 

mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az alapító okiratban foglalt feladatok 

ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását.  

A könyvtárvezető részletes feladat- és hatáskörét, valamint felelősségét munkaköri leírása 

tartalmazza. 

 

1. A könyvtár feladata: 

 Valamennyi általános iskoláskorú gyermek könyvtárhoz kapcsolódó igényének kielégítése.  

 Az általános művelődési igény folyamatos fejlesztése. Az olvasóvá nevelés segítése, a 

szabadidő hasznos eltöltésének segítése. 

 Zsáka község ifjú és felnőtt lakosságának könyvtárhoz kapcsolódó igényeinek teljesítése. 

 Biztosítja a könyvtári dokumentumok helyben használatát, illetve a könyvtári 

dokumentumok kölcsönzését. 

 Lehetőséget ad a tanítási órák könyvtárban történő megtartására. 

 

A könyvtár alaptevékenysége:  
 

A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény 55 § (1) és 65 § (2) alapján nyilvános könyvtár. 

Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott 

alapfeladatokat.  

 

Nevezetesen: 

 a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi 

 gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre  

bocsátja; 

 tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és  

szolgáltatásairól; 
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 biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését; 

 részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében; 

 biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét 

 gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja; 

 közhasznú információs szolgáltatást nyújt; 

 helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt; 

 szabadpolcos állományrésszel rendelkezik; 

 végzi a település nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó lakosainak könyvtári  

 ellátását; 

 együttműködik más könyvtári hálózatokkal és egyéb kulturális intézményekkel,  

 szervezetekkel. 

 biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,  

 a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs 

műveltségelsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

 segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 

kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

 kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat 

szervez, 

 tudás-, információ-, és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, és az ország versenyképességének növeléséhez, 

 a szolgáltatásait a könyvtár minőségirányítás szempontjait figyelembe véve 

szervezi, 

 a nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-

hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé 

tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva 

biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében. 

 

Kiegészítő tevékenység keretében elvégzendő feladatok: 

 

A fenntartó által a törvényben meghatározottakon kívüli kötelezettségek: 

 részvétel a település kulturális életében, közművelődési tevékenységében; 

 közösségi foglalkozások (pl.: irodalmi rendezvények, olvasótáborok, vetélkedők, 

kiállítások, iskolai foglalkozások) szervezése. 

Kiegészítő, nem vállalkozási tevékenység: 

 – Különféle vásárok, bemutatók szervezése. 

– Családi események szervezése, tartása, ehhez terem biztosítása. 

– Szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó lakossági szolgáltatás. 

– Egyes helyiségek alkalmi bérbeadása 

– Irodai szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, spirálozás) 

 

A könyvtár munkarendje és a munkavégzés szabályai : 

 

A munkaviszonyra, a munkaidő-beosztásra, a túlmunkára, szabadságra, a munka díjazására, a 

béren kívüli juttatásokra, a fegyelmi és leltári felelősségre vonatkozó előírásokat a Munka 

Törvénykönyve (továbbiakban: Mt.)  és a Közalkalmazotti Törvény (továbbiakban: Kjt.) 

tartalmazzák. 

 

Az igazgató kötelessége a szabályokat érvényre juttatni, a szervezett, fegyelmezett munka 

feltételeit biztosítani.  
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A dolgozóknak jelenléti íven kell bejegyezniük a munka megkezdésének és befejezésének 

időpontját, s munkaidő alatti eltávozásukat a közvetlen felettesnek kell bejelenteni.  

 

A munkarendre vonatkozó okmányokat az intézmény irattárában kell megőrizni. 

A munkaidő beosztása 

A munkaviszonyra vonatkozó belső szabályok kialakításánál az Mt. és a Kjt előírásai az 

irányadók. 

Az intézménynél a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) 

tartalmazza:  heti munkaidő: 40 óra 

Könyvtári munkarend: 

Hétfő:      8.00 -12.00 – 13-17.00 óráig 

Kedd, szerda, csütörtök, péntek:   8.00 -12.00 – 13-16.00 óráig 

Szombat:                      8.00 -10.00 óráig. 

 

Helyettesítés rendje: Távollétében helyettesíti a munkáltatói jogkör gyakorlója 

által kijelölt munkaterület munkatársa.  

 

2. A könyvtár állományának alakítása: 

A könyvtár állományának gyűjteményjellegét a tervszerűen, folyamatosan és céltudatosan 

összeválogatott dokumentumok biztosítják. A gyarapításnál figyelembe kell venni az adott 

évben rendelkezésre álló beszerzési keretet, a meglévő állományt, a gyűjtőkört és az olvasók 

szükségleteit, igényeit. Az állományalakítás tevékenységei: gyarapítás és apasztás.  

Az állományalakítás részletes szabályait az SZMSZ 1. sz. melléklete, a Gyűjtőköri szabályzat 

tartalmazza. 

 

3. Az állomány egységei: 
Kézikönyvtár: 

Állománya csak helyben használható, nem kölcsönözhető (Bibliográfiák, lexikonok, 

enciklopédiák, nagyszótárak, atlaszok, adattárak). Az állomány tematikus elrendezésű. 

Ismeretközlő/szak-és ismeretterjesztő irodalom:  

Tudományos értékű, vagy valamely szakma gyakorlati művelését szolgáló irodalom. 

Olyan irodalom, amely alap- vagy középfokon mutatja be egy-egy tudományos, közéleti 

szakterület problémáit. Az állományegység elrendezése tematikus. 

Szépirodalom:  

Művészi igénnyel készült, műélvezetre szánt irodalmi alkotások összessége.  

Az állományegység elrendezése szoros betűrendben.  

Gyermek- és ifjúsági irodalom:  

Gyermekversek, mesék, ifjúságnak szánt kalandregények, ifjúságnak szánt szépirodalmi 

művek. Az állományegység elrendezése betűrendben. 

 

4. Az állomány védelme:  

 Az állományvédelem magában foglalja a tűz, a nedvesség, gombásodás, rovarok, por, 

napsugárzás elleni védekezést a raktárban, a látogatók által használt állomány védelmét, 

az olvasói terek felügyeletét, és a kiadott, ill. visszahozott művek teljességének, 

tisztaságának ellenőrzését. 

 A könyvtárban az állományellenőrzést 3 évenként kell elvégezni.  
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 Meghatározott esetekben (betörés, tűz), fenntartói elrendelésre soron kívüli leltározást 

kell végezni.  

 Az állományellenőrzést ütemterv készíti elő, és jegyzőkönyv zárja le.  

 Az állományvédelem része az apasztás, szempontjait a Gyűjtőköri Szabályzat 

tartalmazza. (1. sz. melléklet) 

 

5. Az állomány nyilvántartása: 

 Az állomány-nyilvántartás alapján az állomány egészének darabszáma, értéke, és az 

egyes dokumentum értéke bármikor megállapítható és ellenőrizhető. 

 Egyedi nyilvántartásba kell venni minden tartós megőrzésre szánt dokumentumot, 

regisztrálásának helye a címleltárkönyv. 

 Az egyedi nyilvántartású dokumentumokról típusonként és tartalmi bontásban készül 

kimutatás a csoportos leltárkönyvben.  

 Az időleges megőrzésre szánt dokumentumokat brosúra-nyilvántartásban kell 

regisztrálni (aktuális politikai, kulturális eseményekhez kapcsolódó dokumentumok, 

oktatási segédletek, menetrendek, felvételi tájékoztatók, csekély irodalmi értékű 

művek). 

 Ezek a dokumentumok a csoportos leltárkönyvben nem szerepelnek, 

állományellenőrzéskor nem kell egyeztetni őket.  

 A számítógépes nyilvántartás bevezetése folyamatban van. 

 

6. Az állomány feltárása: 

A könyvtár állományának feltárása hagyományos katalógusokban történik.  

 Minden végleges megőrzésre szánt dokumentumról raktári lap készül. A raktári 

katalógus a könyvállomány szépirodalmi részét szoros betűrendben, az ismeretterjesztő 

és szakirodalmat pedig tárgykörük szerint tárja fel. 

 Címszókatalógusban elhelyezett katalógustételek beosztásának alapja a címek 

legjellemzőbbnek minősített betűrendje. 

 A teljes számítógépes feltárás kiépítése folyamatban van. 

 

7. A könyvtár szolgáltatásai: 

A könyvtár szolgáltatásait közvetlenül és korlátozás nélkül biztosítja az állampolgárok 

számára. A könyvtár alapszolgáltatásai ingyenesek (kölcsönzés, helyben-használat), egyéb 

szolgáltatásokért az olvasó a mindenkor megállapított és az olvasói térben kifüggesztett díjat 

fizeti. 

A könyvtárhasználat részletes szabályait a könyvtár írásba foglalja, nyilvánosságra hozza, és a 

beiratkozás során ismerteti az olvasókkal. 

 

A könyvtárhasználat részletes szabályait az SZMSZ 2. sz. melléklete  - a Könyvtárhasználati 

szabályzat tartalmazza.  

 

2. A Kastélykerti ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára a közművelődési 

feladatokat is ellátja az alábbiak szerint  

 

A közművelődési feladata 

 Valamennyi óvodás, általános iskoláskorú közművelődési igényének kielégítése, a 

lehetőség megteremtése a szabadidő hasznos eltöltésére. 

http://www.brody.iif.hu/docs/dijak.htm
http://www.brody.iif.hu/docs/kvthaszn.htm
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 Zsáka község fiataljainak és felnőtt lakosságának közművelődési igényeinek teljesítése - a 

lehetőségekhez mérten. 

 Kultúrált közösségi színtér biztosítása nagyobb csoportok, közösségek rendezvényeinek 

megtartására. Esztétikus környezet nyújtása községi ünnepségekhez, versenyekhez és 

fesztiválokhoz. 

 Általános művelődési központként a szoros együttműködés megteremtése a különböző 

egységek között: iskolai és óvodai rendezvények lebonyolítása, közművelődési 

tevékenység folytatása az iskola tanulóinak körében. 

 

A közművelődési ház használati rendje  

 

Megállapodás szerint az épületet a Zsákáért Egyesület működteti. A művelődési házat az 

igénybevevők a jogszabályok és belső szabályzatok adta keretek között használhatják. 

Kötelesek a működtető egyesület elnökének útmutatásait betartani. 

 

A művelődési ház rendezvényei lehetnek belépődíj nélküli vagy belépődíjas rendezvények. A 

látogatók - ha van belépődíj - csak ennek megfizetése után vehetnek részt a programon.  

 

A rendezvények általában nyilvánosak. A szervezők - az épület részben vagy egészben történő 

bérlése esetén a bérlők - zártkörű rendezvényt is tarthatnak. Ekkor az igénybevevő személyéről 

a szervezők, bérlők szabadon dönthetnek.  

 

Nem rendeltetésszerű igénybevétel esetén az épületben berendezésben okozott kár 

megtérítésére a károkozót fel kell szólítani. 

A művelődési ház használatainak részletes szabályait a művelődési ház házirendje szabályozza. 

 

A művelődési ház használatára jogosultak köre  

 

A művelődési ház nyilvános közművelődési színtér, közösségi színtér, látogatására bárki 

jogosult, aki betartja a jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott előírásokat. 

 

A művelődési ház tevékenységi köre 

 

Programok, tevékenységek az óvodás és az általános iskolás tanulók számára: 

- Rendszeresen ismétlődő foglalkozások. 

- Szórakozási és kikapcsolódási lehetőség biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére. 

- Kulturális vetélkedők megrendezése. 

- Helyszín nyújtása rendezvényekhez.  

- Kíséret biztosítása a különböző szervezésű kulturális rendezvényeken résztvevő tanulók 

számára. 

Programok, tevékenységek az ifjú és felnőtt lakosság számára: 

- A különböző szabadidős tevékenységek folytatása érdekében igény szerint klubok 

szervezése. 

- Különböző tanfolyamok lebonyolítása. 

- Műsorok, előadások szervezése a lakosság igényének figyelembevételével. 

- Rendezvények, vetélkedők szervezése és lebonyolítása jeles napokhoz, ünnepségekhez 

kapcsolódva. 

- A községi nap megtartásához színhely és programok nyújtása. 

- Az épület helyiségeinek bérbeadásával színteret biztosít rendezvények, gyűlések 

lebonyolítására, közösségek és magánszemélyek rendezvényeinek megtartására. 
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- Bérleti díj ellenében helyet biztosít a különböző kereskedelmi tevékenységet végzők 

számára is. 

 

A művelődési ház nyitvatartási rendje 

 

Megállapodás szerint az épületet a Zsákáért Egyesület tartja nyitva. 

 

A könyvtárhasználat részletes szabályait a II.  sz. melléklet tartalmazza. 
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I. számú melléklet 

                                                                                                                                                   

A Zsákai Kastélykerti ÁMK Könyvtára gyűjtőköri szabályzata 

  
A könyvtár gyűjtőköre: 

A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, amely a 

művelődésre, információs igények kielégítésére váró lakosság tudományos, irodalmi, 

művészeti, a mindennapi életvitelhez szükséges tájékozódását szolgálja, dokumentumait ennek 

megfelelően, a helyi igényekhez igazodva válogatja ki a hazai dokumentumkínálatból. 

 

Az állománygyarapítás forrásai: 

 könyvkereskedelem, online könyváruházak, könyvkiadók, 

 Könyvtárellátó Kht,  

 antikváriumok, kereskedők,  

 más intézményektől ajándékozás, csere útján  

 ajándékozásból: intézményektől, alapítványoktól, magánszemélyektől. 

  

A válogatás szempontjai, a gyűjtés mélysége szerint: 

Szépirodalom: 

 kortárs magyar és külföldi szerzők művei, 

 új kiadású klasszikus szépirodalom,  

 az általános- és középiskolai, főiskolai, egyetemi kötelező és ajánlott irodalom, 

 gyermek és ifjúsági szépirodalom klasszikusai, 

 világnyelveken klasszikus irodalmi alkotások  

 irodalmi alkotások feldolgozásai hangzódokumentumon, e-dokumentumok,  

 lektűrök, fantasztikus irodalom. 

Szakirodalom: 

A helyi igények szerint egyedi beszerzéssel, nagy válogatással gyűjtjük: 

 Magyarországon megjelenő, magyar nyelvű kézikönyveket / lexikonok, enciklopédiák, 

monográfiák, tájékoztatási segédletek, stb. / hagyományos dokumentumokon és 

számítógépes adathordozókon.  

Szabadpolcos állományunkat a felhasználói igények szerinti mélységben gyarapítjuk, kiemelten 

gyűjtjük: 

o az oktatás különböző szintjein tanulók által igényelt szakirodalmakat, - ritkán 

tankönyveket, főiskolai, egyetemi jegyzeteket - ha kézikönyvnek minősülnek,  

o nagy válogatással a filozófiai, társadalom- és természettudományi, alkalmazott 

tudományi ismeretek alapműveit, az irodalom- és nyelvtudomány dokumentumait, a 

tudományos ismeretterjesztő irodalmat.  

Az általános és aktuális igények szerint kiemelten gyűjtjük: 

o a kommunikációelméleti, az informatikai ismereteket nyújtó szakirodalmat, 

o a nyelvtanulás dokumentumait, 

o az egészséges életvitel, kulturált emberi környezet irodalmát, 

o hatályos magyar jogszabályok dokumentumait, 

o munkahelykereséshez, elhelyezkedéshez lehetőségek növeléséhez szükséges 

dokumentumokat, 

o könyvtárosi segédkönyveket, könyvtári szakmai tájékoztatási segédleteket,  

o helyismereti, helytörténeti szakirodalmat. 
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A válogatás szempontjai a gyűjtött dokumentumtípusok szerint: 

o könyvek  

o sajtótermékek, napilapok a régióból és az országosan népszerű kiadványok, 

o folyóiratok: értékes és népszerű irodalmi-, szakmai-, ill. néhány rétegmagazin,  

o térképek: földrajzi, történelmi, autó, turista,  

o hangzódokumentumok, CD-k, 

o irodalmi alkotások: hangos könyvek, irodalmi összeállítások, mesék,  

o audiovizuális dokumentumok; DVD-válogatva, 

o elektronikus dokumentumok: offline hordozón lévő lexikonok, kézi- és segédkönyvek, 

multimédia CD-ROM-ok, adatbázisok 

 

A helyismereti gyűjtemény gyűjti a zsákai vonatkozású dokumentumokat: 

o helyi kiadványok,  

o faliképek, metszetek, plakátok, szórólapok, meghívók, térképek,  

o választási anyagok,  

o kézi, gépi iratok: évfolyam /szak/tudományos/ diákköri/ pályázati dolgozatok, 

önkormányzati jegyzőkönyvek, levéltári, szakkönyvtári másolatok, rendezési tervek,  

o fotók: helyismereti szempontból értékes eredeti dokumentumok és másolatok,  

o archív hang /AV felvételek,  

o minden, a helyismeret szempontjából értékesnek számító írásbeli egyedi alkotás, 

információs értékkel bíró sokszorozott/egyedi dokumentum.  

 

Nagy válogatással gyűjti a könyvtár a számítógépes adathordozókon, a lakosság 

tájékozódását és a könyvtáros munkáját segítő adatbázisokat, szoftvereket: 

o jogszabályok tájékoztató adatbázisait,  

o közhasznú információkat és tájékoztatási segédletek adatbázisait. 

  

Multimédiák (CD-ROM, információ hálózati elérés) a gyűjteményben: 

o a könyvtári tájékoztatás segítését szolgáló dokumentumok,  

o tanulást segítő dokumentumok (nyelv, alkalmazott tudományok).  

 

Ikonografikus dokumentumok: 

o saját rendezvények plakátjai a helyismereti gyűjtemény számára.  

 

A helytörténeti gyűjtemény sajátos dokumentumtípusai: 

o saját videofelvételek helyi rendezvényekről, eseményekről archiválás céljából egy 

példány, kölcsönzés céljára csak nagy válogatással, intézményeknek összejövetelekre, 

o kéziratok, szakdolgozatok megőrzése kutatás céljából,  

o aprónyomtatványok korlátlan időintervallumban, megőrzés, kiállítás, kutatási célra, 

o fotók korlátlan időhatárban gyűjtve megőrzés kiállítás, kutatás céljára, 

o iratok: önkormányzat jegyzőkönyvei a nyilvános hozzáférhetőség biztosítására, helyben 

használatra és megőrzés, kutatás céljára,  

o cikk kivágatok, másolatok, forráskutatás, kiállítás céljára, jelenleg saját gyűjtésből.  

 

Nyelvi, földrajzi időhatárok szerint: 

Könyvtárunk elsősorban a magyar nyelvű, Magyarországon kiadott dokumentumokat gyűjti.  

Kivételek: 

o angol és román nyelvű könyvek – követve az angol és a román nyelv oktatása során  

 felmerült igényeket, illetve a településen élő román anyanyelvű lakosok igényeit; 
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o a helytörténeti, helyismereti dokumentumokat idő-nyelv és földrajzi határok nélkül 

gyűjtjük.  

 

A gyűjtés példányszáma szerint: 

o Lexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, albumok, filmek fényképek, képek, szoftverek 

- csak egy példányban.  

A gyermek és ifjúsági részleg a felnőtt részleg kézikönyv állományát használhatja. 

 

Kivételek: 

o gyermeklexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek,  

o kötelező- és ajánlott irodalom, 

o tanulási segédletek, forgatókönyvek,  

o népszerű szépirodalom,  

o gyakran használt praktikus ismereteket tartalmazó művek, tanulási segédletek esetében a 

beszerzett példányszámot az igények határozzák meg. 

 

 A megőrzés időtartama szerint: 

Időlegesen őrzi a könyvtár: 

o a brosúrákat, alkalmi műsorfüzeteket, propagandaanyagokat,  

o időszakos érvénnyel közzétett szabályozási kiadványokat,  

o jegyzetek, elavuló oktatási segédleteket,  

o belső könyvtári segédleteket, kiadványokat,  

o tartalmukban 2-3 éven belül elavuló műveket, irodalmilag nem értékes, fűzött 

könyveket, összeállításokat.  

 

Minden egyéb, a fentiekben nem említett dokumentumot véglegesen őriz a könyvtár 

 

Az állományból történő kivonás szempontjai: 

o dokumentum elvesztése,  

o fizikai rongálódás,  

o tartalmi elavulás,  

o fölös példány,  

o állományba nem illő dokumentumok.  

 

Kivételek:  

o helyismereti jellegű dokumentumok, kéziratok  

o nem vonhatók ki az állományból az OSZK-nál bejelentett 1950 előtt kiadott könyvek, 

csak az OSZ engedélyével.  

 

Megjegyzés: 

o Az állományból kivont dokumentumok más könyvtárak, magánszemélyek számára 

felajánlhatók, ill. megsemmisíthetők.  

o Az állományából kivont dokumentumok jegyzékét (törlési jegyzék) az ÁMK vezető írja 

alá.  

o A törlés adminisztrációja dokumentumtípusonként, a törlés oka szerint 2 példányos 

jegyzéken történik. Engedélyeztetés után a törölt dokumentumokat ki kell vezetni az 

egyedi és a csoportos leltárkönyvből, és raktári lapját kiemelni a raktári katalógusból. 
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II. számú melléklet   

 

A Kastélykerti ÁMK Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 

 
Könyvtárhasználat: 

 

A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti minden magyar és külföldi állampolgár, aki a 

könyvtárhasználat feltételeinek megfelel, és jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve 

kötelezőnek ismeri el.  

 

A használók lehetnek: 

 

o Könyvtári tagok: könyvtári tagokká válnak azok, akik személyi adataikat megadják, 

azokat igazolják, és aláírásukkal elfogadják a könyvtárhasználat szabályait.  

o Könyvtári látogatók: a látogatók csak a szolgáltatások adott körének ingyenes, 

igénybevételére jogosultak.  

A könyvtárhasználat feltételei: 

o A könyvtárhasználat nyilvántartásba vételhez kötött. A könyvtárhasználónak a 

beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: 

természetes személyazonosító adatok, lakcíme. (1997. évi CXL. tv. 57.§ (1).)   

o A statisztikai nyilvántartás számára a könyvtár kéri a foglalkozás és a munkahely 

megnevezését.  

o Az adatok valódiságát személyi igazolvánnyal, útlevéllel, tartózkodási engedéllyel, 

diákigazolvánnyal kell igazolni. Az intézmény felhívására azokat bemutatni 

szükséges.  

o Az olvasó a beiratkozással egyidejűleg hozzájárul személyi adatainak a rögzítéséhez 

és annak kezeléséhez.  

o A könyvtár a személyi adatokat kizárólag az olvasói nyilvántartás számára kéri, 

illetéktelen személynek vagy szervnek azokat át nem adja.  

o Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról nyomtatott 

listát kérhet, díjtalanul.  

o Ha az olvasó tagságát megszünteti - és nincs tartozása, vagy díjhátraléka a könyvtár 

felé -, adatait töröljük az olvasói nyilvántartásból.  

o Könyvtárhasználati Szabályzat módosítását minden magyar állampolgár 

kezdeményezheti. A módosítási javaslatot az ÁMK vezetőjéhez levélben kell 

eljuttatni. Az ÁMK vezetője minden esetben tájékoztatja a javaslattevőt arról, hogy 

a javaslat elfogadásra került-e, a módosítási javaslat beépült-e a Könyvtárhasználati 

Szabályzatba. 

 

A könyvtár szolgáltatásai: 

 

A könyvtárban megkülönböztetünk beiratkozáshoz kötött, és a beiratkozáshoz nem kötött 

szolgáltatásokat. 

A Zsákai Kastélykerti ÁMK Könyvtárában beiratkozási díj nincs. 
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Beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások: 
 

o a könyvtárlátogatás, a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata 

o a könyvtári feltáró eszközök (katalógusok) használata, 

o információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, 

 

Beiratkozással (olvasójeggyel) igénybe vehető szolgáltatások: 

 

o a nyomtatott dokumentumok kölcsönzése,  

o a hírlapolvasó használata, 

o a helyismereti gyűjtemény használata, 

o szaktájékoztatás kérése, 

o könyvtárközi kölcsönzés–az Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül, 

o számítógépes adatbázisok használata, 

o a tájékoztató szolgálat igénybevétele, 

o előjegyzés, 

o nyomtatás számítógépes adatbázisból, 

o témafigyelés. 

 

Egyéb szolgáltatások: 

 

o csoportos könyvtárlátogatások, 

o irodalmi, művészeti, tudományos rendezvények, 

o házhozszállítás. 

A szolgáltatások igénybevételi feltételeinek részletes leírása 

Kölcsönzés: 

 

A könyvtár gyűjteményének legnagyobb részét az olvasó részére kölcsönadja. Nem 

kölcsönözhetők a "kézikönyv” bejegyzéssel ellátott dokumentumok.  

 

Csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult a kölcsönzésre és könyvtárközi 

kölcsönzésre.  

 

Kölcsönözni csak a tartozások (dokumentum, késedelmi díj stb.) rendezése után lehetséges.  

A kölcsönzési idő négy hét, mely egy alkalommal -ha nincs a dokumentumra előjegyzés- 

meghosszabbítható. 

 

Az olvasójegyre egy alkalommal legfeljebb 6 dokumentum kölcsönözhető.  

 

Amennyiben az igényelt művet már kikölcsönözték, az olvasó azt előjegyeztetheti.  

A mű beérkezéséről értesítést kap. Az előjegyzéseket a könyvtár az igénylések sorrendjében 

elégíti ki.  

 

A saját állományból nem kielégíthető olvasói igények könyvtárközi kölcsönzés útján, az ODR-

en keresztül is teljesíthetők. A keresett dokumentumhoz háromféle formában lehet hozzájutni: 

eredetiben (nyomtatott könyv, periodikum vagy CD, stb.), fénymásolatban (folyóiratcikkek, 

egyes könyvfejezetek, stb.) és elektronikus formában.  Az eredeti formában kölcsönzött 

dokumentum visszaküldési költsége és a fénymásolási költség a használót terheli. 

A kölcsönzési határidőn túl visszaszolgáltatott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni.  
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A késedelmes olvasó a lejárat határidejét követő második héten felszólítást kap a kölcsönzött 

dokumentumok visszahozására. Az első felszólításkor postaköltség, a másodszori és minden 

további figyelmeztetés esetén a postaköltség mellett késedelmi díj is fizetendő. A másodszori 

figyelmeztetés a lejáratot követő 7. héten, a harmadik 8-10. héten kerül postázásra.  

A második felszólítást követően 100.-Ft késedelmi díjat számítunk fel. Minden további hét után 

a késedelmi díj 100.-Ft-tal emelkedik.  

Ha a kölcsönző ezek után sem teljesíti a beiratkozáskor vállalt kötelezettségét, a könyvtár a 

követelését peres eljárás útján érvényesíti a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 

alapján. 

Könyvtári dokumentumok elvesztése és/vagy megrongálása esetén a 3/1975 (VIII. 17) KM-

PM. sz. együttes rendelet 20-22. §-ai, és az azt kiegészítő közös irányelv (MK 1978/9.sz) 

rendelkezéseinek megfelelően jár el a könyvtár. 

 

Ezek szerint, ha 

o az elveszett dokumentumot egy másik példány érdemben pótolja, a felajánlott 

példány elfogadható. 

o a dokumentum másolata érdemben helyettesíti az eredeti dokumentumot másolat is 

elfogadható. 

o az elveszett dokumentum nem pótolható, a könyvtár a gyűjteményi értékének 

pénzben való megtérítését követelheti. Ez az összeg nem azonos a dokumentum 

beszerzési árával, annak többszöröse is lehet. 

 

Egyedi elbírálás alá esnek a gyűjteményt érintő pótolhatatlan veszteségek, amelyeknél a 

kártérítés összegét a gyűjteményi összeg határozza meg.  

 

Helyben használat: 

A dokumentumokat és a könyvtári szolgáltatásokat a könyvtárostól kell kérni.  

 

Tájékoztatás: 

 

A tájékoztató szolgálatot személyesen, levélben vagy telefonon bárki igénybe veheti. Általános 

illetve közhasznú tájékoztatás a teljes nyitvatartási időben kérhető. 

 

A könyvtár az alábbi területeken nyújt átfogóbb, ill. mélyebb szakirodalmi tájékoztatást: 

 

o nyelv- és irodalomtudomány, szépirodalom, 

o képző- és iparművészet, 

o zeneművészet, 

o helyismeret, helytörténet, 

o történelem, politika, 

o néprajz. 

 

A tájékoztatás az alábbi szolgáltatásokra terjed ki: 

 

o szóbeli tájékoztatás, 

o írásos tájékoztatás, 

o retrospektív irodalomkutatás, 

o bibliográfiakészítés, 

o kurrens irodalomfigyelés. 
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Egyéb szolgáltatások: 

o Csoportos könyvtárlátogatások: előzetes jelentkezés alapján fogadjuk az oktatási 

intézmények tanulócsoportjait könyvtárlátogatásra, könyvtárhasználati és szaktárgyi 

órák tartására. 

o A könyvtár olvasói és más érdeklődők részt vehetnek a könyvtár irodalmi, művészeti, 

ismeretterjesztő és tudományos rendezvényein. 

o A valamilyen okból házhoz kötött, mozgáskorlátozott olvasóknak az igényelt 

dokumentumokat házhoz visszük. 

o Számítógép- és Internet használói oktatás – csoportos formában, igény szerint.  

o Irodai szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, fax küldése, spirálozás.  

 

A nyilvános PC-munkaállomások használati rendje: 

 

A nyilvános PC-ket a tárgyévben térítés nélkül beiratkozott olvasók használhatják.  

Az aktuális térítési díjat a használati szabályzathoz csatolva ismerhetik meg a 

könyvtárlátogatók. 

A regisztrált olvasó géphasználati ideje maximum 30 perc. 

 

A használatkor kérjük az alábbiak betartását: 

 

o Számítógépen dolgozni csak a könyvtárossal egyeztetve, a könyvtárhasználati 

szabályzatban foglalt feltételek elfogadása mellett lehet.  

o A számítógép konfigurációján, annak beállításain változtatni tilos!  

o Akár saját, akár mellékleteken lévő vagy más forrásból származó szoftvert telepíteni a 

könyvtári rendszerre nem lehet!  

o A számítógépen a használatra kért szoftveren kívül más programot elindítani tilos!  

o A számítógépben lévő alkönyvtárak tartalmát megnézni, megváltoztatni, lemásolni 

tilos!  

o Az Internetről, az adatbázisokból, a CD-ROM-okból állományok letöltése korlátozott, 

másolása - csak saját célra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások 

nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással - a könyvtárossal való egyeztetést 

követően történhet. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a 

szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni.  

o A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát védik. Ha a szerző vagy 

a tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, 

akkor az ő megkötései felülbírálják a fenti megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, 

hogy valamely dokumentum elektronikus formában való terjesztése nem sérti-e mások 

szerzői jogait.  

o A könyvtár, mint üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ha kétség merül fel a 

dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor annak használatát 

megtiltsa.  

 

Általános szabályok: 
 

o A könyvtár látogatása - valamennyi könyvtárhasználó érdekében - csak megfelelő 

öltözékben és az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. Zavaróan 

hiányos öltözék, piszkos és bűzös megjelenés esetén a könyvtár személyzete felkérheti 

az érintett látogatót a könyvtárból való távozásra.  

o A könyvtár szolgáltató helyiségeibe táskát, kabátot bevinni tilos.  

o Az olvasói terekben étkezni tilos.  
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o Dohányozni az intézmény egész területén tilos. 

o A dokumentumok és használati tárgyak épségét meg kell óvni.  

o A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a 

szolgáltatások ideiglenesen, vagy véglegesen megvonhatók.  

o A látogatók panaszaikkal, javaslataikkal felkereshetik az ÁMK vezetőjét.  
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III. számú melléklet 

 

A Kastélykerti ÁMK Könyvtára Házirendje 
 

A Kastélykerti ÁMK Könyvtárának rendezvényeit, foglalkozásait minden szórakozni és 

művelődni vágyó ember nyitvatartási időben látogathatja. Igénybe veheti kulturális 

berendezéseit, felszereléseit, eszközeit. 

 

A rendszeres foglalkozásokon résztvevő köteles betartani a csoport belső szabályait. 

 

 Belépődíjas rendezvény látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás. 

 

 Ittas egyén az intézményt, az intézmény rendezvényeit nem látogathatja. 

 

A házirendet, munkavédelmi, tűzrendészeti és egészségügyi szabályokat minden látogató 

köteles betartani. 

 

Az intézmény nyitva tartási ideje heti 38 óra, amennyiben valamilyen rendezvény más nyitva 

tartási időtartamot nem kíván. Az egyes rendezvényekhez igazodó nyitva tartási időt a dolgozók 

ügyeleti beosztásával biztosítja az ÁMK vezetője. 

A könyvtár rendes nyitva tartásától való eltérést (ünnepi, nyári nyitva tartás) külön értesíti a 

látogatóit. 

 

A könyvtár lehetőséget biztosít tanórai foglalkozások tartására is. Ezekre az órákra az iskolai 

szokásos tanórai rend érvényes.  

 

Az intézmény közösségi célokat szolgáló tér, ezért védelme, berendezéseinek, felszereléseinek 

anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság, a rend megóvása minden látogatónak érdeke 

és kötelessége. 

 

Az intézmény felszereléseinek, berendezési tárgyainak nem rendeltetésszerű használatából, 

esetleges szándékos rongálásából adódó anyagi károkat, a kárt okozó köteles megtéríteni. 

 

Az érdeklődők zavartalan művelődését, szórakozását a közösségi- és társas élet szabályainak 

betartását megfelelő kulturált magatartással segítse minden látogató. 

 

Általános iskolás gyerekek 21 óra után csak szülői kísérettel látogathatják a rendezvényeket. 

 

A házirend ellen vétő látogatónak az intézmény vezetője vagy az ügyeletes dolgozó 

felszólítására el kell hagynia az épületet. 
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III. számú melléklet   

 

Munkaköri leírás 
Művelődési Ház és Könyvtár vezető - könyvtáros- művelődésszervező 
 

A munkavégzés helye: Feladatok ellátása több telephelyen történik.  

 

Hatásköre: Kiterjed a könyvtári és közművelődési feladatokra, konyha működésével 

kapcsolatos feladatokra illetve helyettesítés esetén a helyettesítendő feladatkörére. 

 

Helyettesítés joga: Távollétében helyettesíti a munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt 

munkaterület munkatársát. 

 

A Művelődési Ház és Könyvtár vezető kiemelt feladatai: 

 

 vezeti és ellenőrzi az művelődési ház és könyvtár és konyha tevékenységét, ellátja a 

belső ellenőrzési és kapcsolattartási feladatokat,  

 szervezi a közművelődési és könyvtári alaptevékenységet, a települési rendezvényeket, 

az intézményi programokat,  

 évente beszámolót készít a fenntartó részére, munkatervet állít össze, 

 a rendelkezésre álló költségvetési források alapján alakítja a személyi és tárgyi 

feltételeket, - megszervezi az intézmény dolgozói továbbképzését,  

 együttműködik az önkormányzat intézményeivel, civil szervezetekkel, 

 szervezi és elvégzi a tervekben és szabályzatokban megfogalmazott feladatokat.  

 Felelős: - a művelődési ház könyvtár, és konyha szakszerű és törvényes működéséért - 

az intézmény  szabályzatainak elkészítésében részt vesz. 

 az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,  

 az alapító okiratban rendelkezésére bocsátott vagyon rendeltetésszerű, hatékony 

működéséért,  

 munkaköri leírásokban foglalt munkavégzés megköveteléséért. 

 művelődési ház, könyvtár és konyha iratainak kezelése, iktatása. 

 konyhai dolgozók személyi anyagának kezelése, személyi ügyek bonyolítása. 

 konyhai dolgozók közalkalmazotti jogviszonyaival kapcsolatos iratok rendezése, 

közalkalmazotti osztály, fizetési fokozatok megállapítása, előmeneteli rendszer 

figyelemmel kísérése, átsorolás, jubileum, nyugdíjazás megállapítása. 

 konyha üres, vagy helyettesítő álláshelyének meghirdetése. 

 kimutatások létrehozása. / Közalkalmazotti igazolás utazáshoz./ 

 jegyzőkönyvek készítése. 

 hivatalos levelezés lebonyolítása. 

 konyhai dolgozók változásjelentése távolmaradásról. 

 konyhai dolgozók szabadságolási terv készítése, nyilvántartása. 

 védőeszköz biztosítása, nyilvántartása a konyhai dolgozók részére. 
 

Felelős a  Zsákai ÁMK Művelődési Ház és Könyvtárának, Konyhájának: 

 az intézmény szakmai tevékenységéért, a vagyon kezeléséért, védelméért,  

 Az intézményre vonatkozó törvények betartásáért 

 A munkavédelmi, tűzrendészeti szabályok betartásáért, betartatásáért 

 A felügyelete alá tartozó dolgozók  munkájáért 
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 Gondoskodik az alapító okiratban megfogalmazott intézményi feladatok ellátásáról 

 Megszervezi a rendezvényekkel kapcsolatos ügyeleti rendet. 

 Képviseli az intézményegységet. 

 Elkészíti az intézmény éves munkatervét. 

 Költségvetési kérdésekben egyeztet az ÁMK vezetővel, felelős a tervszerű gazdálkodásért. 

 Elkészíti az intézmény tevékenységéről szóló beszámolót. 

 Kapcsolatot tart az ÁMK vezetővel, a fenntartóval, megyei, országos szakmai intézményekkel 

 Együttműködik társintézményekkel, oktatási, nevelési, szociális intézményekkel, egyházzal, 

civil szervezetekkel. 

 Irányítja az intézmény PR reklám-propaganda, közönségszervező munkáját. 

 A hosszú távú tervezés érdekében elemzéseket készít az intézmény munkájáról, a lakosság 

kulturális szokásairól, igényeiről, a település lehetőségeiről. 

 Az intézmény munkájával, tevékenységével kapcsolatos pályázatokat figyelemmel kíséri, 

gondoskodik azok benyújtásáról, felhasználásáról. 

 Gondoskodik a statisztikai adatszolgáltatásról. 

 Igazgató tanács tagjaként részt vesz az Igazgató tanács munkájában. 

 Ellátja az ÁMK vezető által reá bízott egyéb feladatokat. 

 Javaslatot tesz az intézményegységgel kapcsolatban az SZMSZ módosítására. 

 

Könyvtárosi feladatai: 

 A könyvtáros munkakör célja: A települési könyvtári, információs és közösségi színtér 

működtetése, a szolgáltatások zavartalanságának biztosítása. 

 A gyűjtőkörön belüli könyvállomány gyarapítása. 

 Folyamatosan végzi a könyvállomány leltározását, selejtezését, az állomány összetételének 

helyes arányú kialakítását. 

 A katalógus rendszer folyamatos építése, gondozása. Könyvek, folyóiratok beszerzése 

 Könyvtárak közötti kapcsolattartás. 

 A nyitvatartási rendnek megfelelően az olvasók rendelkezésére áll, kölcsönöz, tájékoztat 

 Napra készen vezeti a könyvtári munkával kapcsolatos nyilvántartásokat. 

 Részt vesz a szakmai munka tervezésében, a kapcsolatok bővítésében, ápolásában. 

 Képviseli a könyvtári tevékenységet, mint intézményt. 

 Gyűjti és rendszerezi a településről a sajtóban megjelent cikkeket. 

 A könyvtár állományának és eszközeinek fejlesztéséhez pályázatot készít. 

 Kapcsolatot tart az iskolával, óvodával, rendezvényt szervez részükre. Kapcsolatot tart a civil 

szervezetekkel. 

 A különböző korosztályú lakosság részére gondoskodik a könyvtári rendezvények olvasó-

táborok megszervezéséről. 

 Gondoskodik a rendezvények megfelelő propagandájáról. 

 Segíti az ÁMK intézmények tevékenységét. 

 Elkészíti a könyvtár éves statisztikai jelentését. 

 Elkészíti a könyvtár és közművelődés éves tervét. 

 Beszámolót készít az éves munkáról. 

 Ellátja a rábízott egyéb feladatokat. 

 

Közművelődési feladatai: 

 Szervezi a közhasznú ismeretek gyarapítására, a technika és a tudomány legújabb 

eredményeinek megismerésére irányuló előadásokat 

 Iskolarendszeren kívüli öntevékeny önképző tanfolyamokat közösségfejlesztő programokat, 

népfőiskolai kurzusokat szervez. 

 Szervezi az informatikai ismeretek elsajátítására, a használó képzésre irányuló tanfolyamokat. 

 A gyermekek részére gondoskodik a szünidő kulturált, hasznos eltöltéséről. 

 Olvasótábor keretében segíti a gyermekek olvasóvá nevelését. 
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 Kézműves, művészeti, kreativitást fejlesztő foglalkozásokon szakember bevonásával fejleszti a 

gyerekek kreativitását, felkelti érdeklődésüket a művészetek iránt. 

 A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak kutatása, helyi 

művelődési szokások gondozása, gazdagítása. 

 Feladata az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és kisebbségi kultúrák értékeinek megismerése, 

a megismerés, a befogadás elősegítése, ünnepi kultúrájuk gondozása. 

 A településen élő román nemzetiségiek identitásának emelése, megőrzése. Kultúrájuk, 

népzenéjük, néptáncuk bemutatása, megismertetése. Ennek érdekében pályázatok figyelésével, 

készítésével lehetőséget teremt a művészi együttesek bemutatkozására, előadásokra. 

A településen élő roma kisebbség beilleszkedésének, felemelkedésének segítése. Identitásuk 

megőrzésnek segítése, kultúrájuk, hagyományaik felelevenítése, ápolása. 

 Nemzeti ünnepek, ünnepségek megszervezése, lebonyolítása a település hagyományainak 

megfelelően. 

 Segítséget nyújt vallási és családi ünnepek rendezvények lebonyolításához. 

  Feladata az egészségnevelés, megőrzés terén a felvilágosító, megelőző munka, az egészséges 

életmódra nevelés. 

 Segíti és szervezi a gyógyászati segédeszközök, a természetgyógyászat legújabb eljárásait 

bemutató programokat. 

 Segíti a mikrotérségi, kistérségi, területi sport és kulturális versenyek, találkozók szervezését. 

 Képző-, ipar-, fotó- és egyéb művészeti, népművészeti és ismeretterjesztő kiállításokat szervez. 

 Támogatja és segíti az amatőr művészeti csoportok működését, fellépési lehetőséget biztosít 

számukra. (irodalmi színpad, bábelőadás, néptánc csoportok) 

 Művészeti és szórakoztató programot szervez minden korosztálynak. 

 Önszervező közösségi folyamatok, civil szervezetek segítése kiscsoportok, szakkörök 

működésének segítése. 

 A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. 

  Együttműködve a vendégházzal fogadja a településre érkező látogatókat, turistákat, tájékoztat a 

község múltjáról, jelenéről, a községben található műemlékekről, művészeti értékekről. 

Munkakapcsolatai:   

Belső:  

Közvetlen kapcsolatot tart a fenntartó önkormányzattal.  

Munkakörével, foglalkoztatási vagy közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos ügyekben 

tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az intézmény vezetője felé. 

Külső:  

Az intézmény szolgáltatásait igénybevevő olvasókkal, látogatókkal, a település lakosságával. 

 
Záradék: 

Munkáját az érvényben lévő könyvtári és a könyvtári munkát érintő jogszabályok 

figyelembevételével, valamint az intézmény belső szabályzatainak megfelelően végzi. 

 

A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, 

az abban foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén a munkavállaló fegyelmileg 

felelősségre vonható. A munkaköri leírás a munkakör betöltőjének csak az alapvető, 

rendszeresen visszatérő feladatait, kötelességeit tartalmazza. 

A munkavállaló ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez kapcsolódó, de itt nem 

szabályozott eseti vagy rendszeres feladatokat, ha annak szükségessége felmerül, vagy arra 

vezetőjétől utasítást kap. Nem köteles teljesíteni a dolgozó az utasítást, ha annak végrehajtása 

az egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy egyébként 

érdekeit védő jogszabályba ütközik. 
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Indokolt esetben részt vesz a munkakörébe nem tartozó feladatok ellátásában a fenntartó 

képviselőjének eseti utasítása szerint. 

A munkaköri leírás 1 példányát a szakalkalmazott megkapja. 

 

 

PARTNERLISTA 

 

A Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ Könyvtára a következő partnerekkel tart 

kapcsolatot: 

 

 Zsáka település önkormányzata 

 képviselő-testület tagjai 

 Zsáka község lakossága 

 Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola 

 Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola Szülői Munkaközössége 

 Zsákai Kastélykerti Óvoda 

 Zsákai Idősek Klubja 

 az egészségügyi alapellátás intézményei 

 a településen és a régióban működő civil szervezetek 

 a településen működő cégek, vállalkozások 

 a településen működő egyházak 

 térségi könyvtárak 

 Méliusz Könyvtár 

 Országos Széchényi Könyvtár 

 Nemzeti Művelődési Intézet 

 eMagyarország Centrum 

 rendőrség 

 

MINŐSÉGPOLITIKAI  NYILATKOZAT 

A Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ Könyvtára helyi feladatokat ellátó 

intézményként arra törekszik, hogy használói, partnerei számára minőségi szolgáltatásokat 

biztosítson a tudás megszerzéséhez, az információhoz való hozzáféréshez, a kulturális 

alapellátás igénybe vételéhez. 

A könyvtár munkatársa elkötelezett a használók igényeit kielégítő minőségi szolgáltatások 

kialakításához szükséges minőségirányítási rendszer kidolgozása, annak bevezetése, 

fenntartása, folyamatos ellenőrzése és szükséges fejlesztése mellett. 

E cél elérése érdekében az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg: 

- a minőségpolitikai elvek megismertetése a könyvtár munkatársaival; 

- a minőségi munka iránti elkötelezettség; 

- önértékelő rendszer működtetése; 

- szolgáltatásaink folyamatos ellenőrzése, fejlesztése; 

- használóink elégedettségének és igényeinek mérése, értékelése; 

- a használói panaszok figyelembe vételével a hatékonyság növelése. 

 

Kapcsolatainkat a szakmai és társadalmi partnereinkkel kiemelkedően fontosnak tartjuk, ezért a 

szakmai és civil szervezetekkel a legmagasabb minőségű, kölcsönös együttműködési alapokon 

nyugvó kapcsolatokra törekszünk. 
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V. számú melléklet   

 

Munkaköri leírás – Élelmezésvezető 
 

A munkakör betöltőjének feladatai: 

 

1. Elkészíti az étlapot, tervezi a 10 napos változatossági mutatót, és a mindenkori háziorvosnak 

és felettesének is bemutatja, amelyek aláírásukkal, pecséttel igazolják. 

2. Megrendeli, illetve beszerzi a főzéshez szükséges nyersanyagokat. 

3. A szakácsnak a napi ételkészítéshez kiadja a nyersanyagokat, amelyet mindketten 

aláírásukkal igazolják a napi anyag kiszabat íven. 

4. Gondoskodik arról, hogy a raktárba csak ép, hibátlan áru kerülhet be. (pl. szavatosságuk 

pontos betartása.) 

5. Elvégzi a hűtők, fagyasztók pontos mérését, a tojás fertőtlenítésének pontos betartását. 

6. A fagyasztóba csak felcímkézett árut tárolhat. Feltünteti rajta mindazokat az adatokat, ami 

alapján visszaegyeztethető legyen a beszállítóig. 

7. Ha valamilyen oknál fogva pl. nem érkezik meg a nyersanyag időben, amely az aznapi 

főzéshez szükséges lenne, úgy az étlapon feltünteti a változást és az étkezők felé jelzi, a konyha 

a változtatás jogát fenntarthatja. 

8. Beszedi az étkezési díjakat, befizeti az Önkormányzat pénztárába. Vendégétkeztetés esetén 

szerződés hiányában előre történik a térítési díj beszedés. 

9. Rendszeresen leltározást, selejtezést végez. 

10. A telefon csak munkahelyi ügyintézésre használhatja. 

11. Huzamosabb távollét esetén köteles a raktárakat leleltározni, szabadságát felettesével 

egyeztetni, és a raktárkulcsot átadni. 

12. Ellátja a belső szabályzatban rögzített élelmezésvezetői feladatokat, gondoskodik annak 

betartásáról. 

13. Köteles mindazokat a feladatokat ellátni, amivel az intézményvezető megbízza. 

 

Elvárt kompetenciajellemzők-szintek, magatartásjellemzők: 

Együttműködési készség, az utasítások szerinti munkavégzés képessége. 

Záradék: 

Érvényességi időtartam, felülvizsgálati határidő: 
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A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. A munkavállaló a 

munkaköri leírás aláírásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy szervezeti egységnél történő 

feladatváltozás esetén jelen munkaköri leírást is felül kell vizsgálni. 

 

A munkaköri leírás 1 példányát a szakalkalmazott megkapja. 

 

Munkaköri leírás – Szakács 
 

A munkakört betölt fő feladatai: 

 

A munkaidő: hétfőtől péntekig: 06.15-től 14.35-ig. 

A munkavállaló köteles a munkaidőt betartani 

 

– Az élelmezésvezető irányítása és ellenőrzése mellett önállóan vezeti konyháját mosogató, 

hűtő egységeket. 

– Feladata a konyha zavartalan működésének, a megszervezése, az újonnan felvett konyhai 

dolgozók egészség- és balesetvédelmi, munka- és tűzvédelmi oktatása. 

– Betartja, illetve betartatja az ételkészítésre, mosogatásra, a konyhai felületek tisztítására 

vonatkozó előírásokat. 

– Gondoskodik a konyha és a hozzátartozó helyiségek és egyéb kiszolgáló helyiségek 

takarításáról, tisztántartásáról. 

– A HACCP kézikönyvben előírt élelmiszerhigiéniai kockázatokat megszüntető tevékenységek 

elvégzésről gondoskodik, a szükséges nyilvántartások megfelelő vezetését folyamatosan végzi, 

illetve ellenőrzi. 

– Jogszabályban meghatározott időközönként, de legalább évente részt vesz az előírt 

munkaegészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 

– Minden ételből ételmintát vesz, azt a mintatároló tasakban elhelyezi, feliratozza, az erre a 

célra szolgáló hűtőszekrényben helyezi el. 0  

- Átveszi a kivételezett élelmiszert az élelmezésvezetőtől. 

- A konyha leltározását selejtezését elvégzi. 

 

Felel: 

– a konyha tisztaságáért, 

– az egészségvédelmi követelmények betartásáért, 

– a munkavédelmi előírások betartásáért, 

– a konyhai adminisztrációért. 

- az étel pontos adagolásáért, időben történő elkészítéséért. 

 

A munkakör betöltésének feltételei: 

Szakmai képzettség: 

– szakirányú végzettség, 

 

Személyes készségek és kritériumok: 

– jó szervező képesség, 

– jó konfliktuskezelő képesség, 

– határozott egyéniség, 

 

Záradék: 

 

Érvényességi időtartam, felülvizsgálati határidő: 
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A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. A 

munkavállaló/közalkalmazott a munkaköri leírás aláírásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy 

szervezeti egységénél történő feladatváltozás esetén jelen munkaköri leírást is felül kell 

vizsgálni. 

 

A munkaköri leírás 1 példányát a szakalkalmazott megkapja. 

 

Munkaköri leírás – Konyhalány 
 

A munkakör betöltőjének feladatai: 

 

A munkaidő: hétfőtől péntekig: 06.15-től 14.35-ig. 

A munkavállaló köteles a munkaidőt betartani 

 

A kockázatelemzési kézikönyvben foglalt előírások szerint végzi a fekete- és fehér mosogatási 

tevékenységeket. Tisztán tartja a tálaló, ebédlői és raktárhelyiségeket. Kezeli, és tisztán tartja a 

konyhai edényeket. Azonnal jelenti a meghibásodást, illetve a legkisebb munkahelyi balesetet 

is. A meghibásodott gépet azonnal leállítja. Naponta, illetve szükség szerint elkészíti a 

fertőtlenítő oldatot a konyhában. A személyi és környezeti higiénére fokozottan ügyel. A 

konyhai hulladékot és ételmaradékot az előírt helyen és módon tárolja. Köteles betartani a 

munkájával kapcsolatos egészségügyi-, tűz- és balesetvédelmi rendelkezéseket, az előírt 

védőeszközöket és védőfelszereléseket használni és ezt a hozzá beosztott konyhai 

segédmunkástól is megkövetelni, munkahelyén tisztán megjelenni és munkaidő végeztével 

munkaterületét tisztán átadni. 

 

Specifikus munkaköri felelősségek, kötelességek: 

Vezeti a HACCP-kézikönyvben előírt ellenőrzési nyomtatványokat. 

 

Hatáskör és jogkör: 

Jogosult a hatékonyabb munkavégzés érdekében javaslatokat tenni új 

módszerekre. 

 

A munkakör fő kihívásai:  

A fokozott higiénés követelmények betartása nagy figyelmet és pontos munkavégzést követel. 

Felel: 

 a gondjaira bízott áruk, fogyóeszközök és segédanyagok kezeléséért, takarékos 

felhasználásáért, 

 saját munkájának minőségéért, 

 munkavédelmi és minőségbiztosítási előírások betartásáért. 

 

A munkakör betöltésének feltételei: 

Szakmai képzettség: 

– nem szükséges. 

Szakmai tapasztalatok: 

– nem szükséges. 

 

Személyes készségek és kritériumok: 

– jó kézügyesség, 

– gyors munkavégzés, 
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– megfelelő fizikum, 

– jó egészségi állapot. 

 

Elvárt kompetenciajellemzők -szintek, magatartásjellemzők: 

Együttműködési készség, az utasítások szerinti munkavégzés képessége. 

 

Záradék: 

Érvényességi időtartam, felülvizsgálati határidő: 

A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. A 

munkavállaló/közalkalmazott a munkaköri leírás aláírásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy 

szervezeti egységénél történő feladatváltozás esetén jelen munkaköri leírást is felül kell 

vizsgálni. 

 

A munkaköri leírás 1 példányát a szakalkalmazott megkapja. 
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VV..  MMeelllléékklleetteekk 

 
SZMSZ 1. számú melléklet    

Adatkezelési szabályzat                                                                                              

 
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat                                                                              
Bevezető rész  
A Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ közalkalmazotti adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata.  

A szabályzatban az intézmény és intézményegysége működése során keletkező legfontosabb 

adatvédelmi, informatikai-biztonsági szabályokat tartalmazza (különös tekintettel az 

adatkezeléssel, adattovábbítással és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos adatvédelmi 

követelményekre) 

A szabályzat hatálya 

A szabályzat hatálya kiterjed a Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ 

intézményeire, valamint az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló 

közalkalmazottakra. 

1. rész 
 

A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok 
A köznevelési intézményköteles a jogszabályban előírt nyilvántatásokat vezeti, az Országos 

statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.   

 

A közalkalmazotti nyilvántartásra vonatkozó szabályok 
 

I. A személyi iratok kezelése és ezek adatvédelmi szabályai 

Általános szabályok 

1. Személyi iratként kell kezelni bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz 

felhasználásával keletkezett minden olyan adathordozót, amely a közalkalmazotti jogviszony: 

- létesítésekor, 

- fennállása alatt, 

- megszűnésekor,  

- illetve azt követően keletkezik és a közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, 

megállapítást tartalmaz. 

2. Az 1. pont alapján személyi irat: 

a) a személyi anyag iratai (a továbbiakban személyzeti irat), 

b) a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 

c) a közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő más 

jogviszonyaival kapcsolatos iratok,  

d) a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó 

iratok. 

3. A közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos iratok közül az alábbi iratok 

tartoznak személyzeti iratok közé: 

- adatnyilvántartó lap, 

- önéletrajz, 

- erkölcsi bizonyítvány, 
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- kinevezés,  

- besorolásról rendelkező irat, 

- áthelyezésről rendelkező irat, 

- minősítés, 

- teljesítményértékelés 

- a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat,  

- a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat, 

- a közalkalmazotti igazolás másolata. 

4. A személyzeti iratokat adott személyre vonatkozóan együttesen kell tárolni. 

5. A személyi iratokat külön számtartományon belül gyűjtőszámon vagy ezzel egyenértékű 

módon kell iktatni. 

Az így beiktatott személyzeti iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük 

sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben kell őrizni. Az így elhelyezett 

iratokról tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat 

keletkezésének időpontját is.  

6. A személyzeti iratra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: 

- közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, 

- a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 

- bíróság vagy más hatóság döntése, 

- jogszabályi rendelkezés. 

7. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait – kivéve a 

közalkalmazotthoz tartozó, a vagyonnyilatkozat-tételével összefüggő személyi iratokat – a 

központi irattárban kell elhelyezni. Az így irattározott anyagokat a „megszűnt” csoportban kell 

tárolni, hogy az elkülönítés biztosított legyen. 

A személyi anyagot a közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg kell 

őrizni. Tárolásról és levéltárba helyezésről a szerv egyéb (ügyirat-kezelési) szabályzata és 

melléklete rendelkezik. 

8. A személyi iratok tárolási módja megegyezik a közalkalmazotti nyilvántartás tárolási 

módjával. 

9. A közérdekű adatokon túl a közalkalmazott nyilvántartott adatairól tájékoztatás nem adható; 

személyi anyagát csak a Kjt. 83/D. §-ában foglalt kivételes esetben lehet kiadni. 

10. A személyi anyagokba való betekintésre jogosultak köre megegyezik a közalkalmazotti 

nyilvántartásba betekintésre jogosultak körével. 
 

A személyi anyagok közül a pályázatokra vonatkozó speciális szabályok 

11. A pályázatok kezelési módja (Ha jogszabály, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály, 

illetve a munkáltató döntése alapján meghatározott munkakör betöltése pályázat alapján 

történik.): 

- A pályázatokat iktatni kell. 

- A benyújtott pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Kinevezni csak 

azt a közalkalmazott lehet, aki a pályázati eljárásban részt vett és a pályázati 

feltételeknek megfelelt. 

- A benyújtott pályázat tartalma a pályázat elbírálásában résztvevőkön, valamint a 

közalkalmazotti alapnyilvántartásba betekinteni jogosultakon kívül csak a pályázó 

beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. 

- A pályázat eredményéről a pályázókat haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül 

írásban kell tájékoztatni. 

- Az eredménytelenül pályázóknak az értesítéssel együtt meg kell küldeni a teljes 

pályázati anyagukat is. 

- Az előadói ívre fel kell vezetni a visszaküldés tényét. 
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II. A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai vezetésének adatvédelmi 

szabályai 
 

A közalkalmazotti alapnyilvántartásra vonatkozó általános szabályok 

 

1. A közalkalmazotti alapnyilvántartásra vonatkozóan az alábbi szabályokat kell érvényesíteni: 

a.) Az intézmény a foglalkoztatott közalkalmazottakról az 1992. évi XXXIII. tv. 4. számú 

mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedően nyilvántartást vezet. 

A mellékletben nem szereplő adatokról adatgyűjtés nem végezhető, ilyen adat 

nyilvántartása és kezelése tilos. 

b.) A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a 

közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az 

adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet 

hozni. 

c.) A munkáltató közalkalmazotti alap-nyilvántartási rendszere törvényi felhatalmazás 

hiányában más alrendszerrel nem kapcsolható össze. 

d.) Az alapnyilvántartásról és a központi nyilvántartásról statisztikai célra csak a 

személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat. 

2. Az alapnyilvántartás adatlapja vezetésének adatvédelmi szabályai különbözőek lehetnek 

attól függően, hogy a nyilvántartás vezetése milyen módon történik: 

 - hagyományosan (kézzel, papír alapon) vagy 

 - számítógépes program segítségével. 

A nyilvántartási módokra vonatkozó konkrét szabályokat a szabályzat külön része tartalmazza. 

 

A betekintési jog gyakorlásárnak szabályai 

3. A betekintési jog gyakorlásának szabályai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: 

a.) A személyzeti szerv köteles biztosítani, hogy a közalkalmazott a róla nyilvántartott 

adatokba és iratokba korlátozás nélkül betekinthessen, azokról másolatot vagy kivonatot 

kaphasson. 

b.) A közalkalmazott jogosult a róla nyilvántartott helytelen adat helyesbítését, a 

jogellenesen nyilvántartott adat törlését kérni, a jogellenesen kért adata közlését 

megtagadni. 

Az adatkezelő köteles a helytelen adatot haladéktalanul helyesbíteni, illetve törölni. 

c.) A közalkalmazotti nyilvántartás első alkalommal történő kitöltésekor az érintett 

közalkalmazottnak aláírásával kell igazolnia, hogy a felvett adatok helyesek és a 

valóságnak megfelelnek. 

d.) A közalkalmazott jogosult megismerni, hogy a közalkalmazotti nyilvántartásban 

szereplő adatait kinek, milyen célból és milyen terjedelemben továbbították. Ennek 

biztosítása érdekében a személyzeti szerv adatszolgáltatási nyilvántartást vezet, melyet az 

adatok kiadásától számított 5 évig meg kell őrizni. 

Az adatszolgáltatási nyilvántartás formáját az intézményvezető határozza meg és bocsátja 

rendelkezésre.  

e.) A munkáltatónál vezetett alapnyilvántartásba – az eljárásban indokolt mértékig – 

jogosult betekinteni, illetőleg abból adatokat átvenni a rájuk vonatkozó jogszabályban 

meghatározott feladataik ellátása céljából: 

- saját adataira vonatkozóan a közalkalmazott, 

- a közalkalmazott felettese, 

- a minősítést végző vezető, 

- feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv, 
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- a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 

- munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,  

- a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az 

ügyész és a bíróság,  

- a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e 

feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül, 

- az adóhatóság, a társadalombiztosítás szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló 

szerv és a munkavédelmi szerv. 

 

III. A közalkalmazotti nyilvántartásban és a személyi iratokban szereplő személyes 

adatokat kezelők személyi felelősségéről 

 
A közalkalmazotti nyilvántartásban és a személyi iratokban szereplő személyes adatokat 

kezelők személyes felelőssége az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

a) a közalkalmazotti nyilvántartásban szereplő személyes adatok védelméért, az 

adatkezelés jogszerűségéért az intézményvezető a felelős. 
b) A közalkalmazotti nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat az 

intézményvezető által e feladattal jelen szabályzat mellékletében megbízott szervezeti 

egység vagy közalkalmazott (a továbbiakban személyzeti szerv) látja el. 

c) A személyzeti szerv a közalkalmazotti nyilvántartásban szereplő, nem közérdekű 

személyes adatokat csak a törvényben meghatározott esetekben és célokra, illetve az 

érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli kérelmére használhatja fel, illetve adhatja át 

harmadik személynek. 

d) A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért: 

- a munkáltató, 

- az érintett közalkalmazott felettese, 

- a minősítést végző vezető, 

- a személyzeti szerv vezetője, 

- a személyzeti feladatot ellátó közalkalmazott,  

- a közalkalmazott, fizikai alkalmazott saját adatainak közlése tekintetében 

tartozik felelősséggel. 

 

A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért való felelősség tartalma: 

1.) Az intézményvezető felel: 

- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és kezelésére vonatkozó 

jogszabályok, valamint az e szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, illetve e 

követelmények teljesítésének ellenőrzéséért.  

Felelősségi körében köteles gondoskodni: 

- az adatvédelmi szabályzat folyamatos karbantartásáról; 

- az ellenőrzés módszereinek és rendszerének kialakításáról és működtetéséről; 

- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmével kapcsolatos 

követelmények szerven belüli közzétételéről. A közzététel érdekében a 

közalkalmazottak kötelesek az adatvédelmi szabályzat megismerésére, majd azt 

követően az erre vonatkozó nyilatkozat megtételére. (Ez utóbbit a szabályzat 

mellékleteként kell kezelni.)  

2.) Az érintett közalkalmazott felettese felelőssége: 

- A közalkalmazott – közalkalmazotti jogviszonyban álló – felettese felelősségi körén belül 

köteles a betekintési jog gyakorlásának esetén az Adatlapon dokumentálni a jogosultság 

gyakorlásának a jogalapját, valamint a megismerni kívánt adatok körét. 



Kastélykerti ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzat 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
72 

3.) A minősítést végző vezető felelőssége: 

 - A minősítést végző vezető felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy a minősítés 

folyamatába bevont személy csak a jogszerű és tárgyilagos minősítéshez szükséges adatokat 

ismerhesse meg. 

4.) A személyzeti szerv vezetőjének felelőssége: 

- A személyzeti szerv vezetője felelősségi körén belül köteles intézkedni arról, hogy: 

- a személyi iratra történő adat rávezetés a megfelelő személyi, illetve személyzeti 

iratra – az adat keletkezésétől, illetőleg változásától számított legkésőbb 3 

munkanapon belül – rávezetésre kerüljön,  

- a közalkalmazott által szolgáltatott és igazolt adatok helyesbítését és kijavítását a 

közalkalmazott kérelmére történt kezdeményezés és igazolás alapján legkésőbb 3 

munkanapon belül átvezessék,  

- ha a közalkalmazott nem az általa szolgáltatott adatának kijavítását vagy 

helyesbítését kéri, akkor a személyzeti szerv vezetőjének kezdeményeznie kell a 

munkáltatói jogkör gyakorlójánál az adathelyesbítést, illetve kijavítás 

engedélyezését. A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján 

haladéktalanul el kell végezni a javítást. 

5.) A személyzeti feladatot ellátó közalkalmazott felelőssége: 

- A személyzeti feladatot ellátó közalkalmazott alatt kell érteni minden olyan 

közalkalmazottat, aki a szervnél tevékenysége során a közalkalmazotti nyilvántartással 

és személyi irattal összefüggő adatot kezel. 

- A személyzeti feladatot ellátó közalkalmazott felelőssége gondoskodni arról, hogy: 

o az általa kezelt – közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő – adat és 

megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen az e szabályzat I/6. 

pontjában meghatározott iratok, valamint a jogszabályi rendelkezések 

tartalmának, 

o a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amely e 

szabályzat I/6. pontjában foglalt adatforrásokon alapul.  

6.) A közalkalmazott felelőssége: 

- A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a szerv részére átadott, bejelentett adatok 

hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 

 

A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését kezdeményeznie kell 

a személyzeti szervezet vezetőjénél, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a 

valóságnak már nem felel meg. 
 

 

IV.  A gyermek adatainak adatvédelmi szabályai 

 
A köznevelési intézmény 2011. CXC törvény 41.§ (4) bekezdésében leírtaknak megfelelően 

tartja nyílván a gyermek adatait. 

 

A gyermek adatai közül óvodai fejlődésével, iskolába lépéshez szükséges fejlettségével 

kapcsolatban a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményének, az iskolának továbbítható. 

( 2011. CXC. tv. 41.§ (7-8) bek. 

 
A pedagógust, nevelő-oktatómunkát segítő alkalmazottat hivatásánál fogva titoktartási 

kötelezettség terheli a gyermekkel, családjával kapcsolatos minden olyan tény adatot illetően, 

melyről tudomást szerzett. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követően 

határidő nélkül fennmarad. 
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V. Az adatvédelmi szabályok a nyilvántartások vezetési módszerei szerint 
  

A hagyományos módszerrel végzett nyilvántartásokkal kapcsolatos adatvédelmi 

szabályok 

A hagyományos módszerrel végzett nyilvántartásokkal kapcsolatban az alábbi alapvető 

adatvédelmi szabályokat kell betartani: 

 

a) Gondoskodni kell a papíralapú adathordozók biztonságos tárolásáról.  

A tárolást páncélszekrényben, ennek hiányában tűzbiztos lemezszekrényben kell 

megoldani. 

b) Az adatokhoz való hozzáférést a tároló eszköz zárásával kell megoldani. A tárolók 

kulcsával csak azok a közalkalmazottak rendelkezhetnek, akik valamilyen személyzeti 

feladat ellátására feljogosítottak. 

Az intézményvezető a kiadott kulcsokról nyilvántartást vezet. 

Amennyiben kulcs elvész, azt haladéktalanul jelenteni kell az intézményvezetőnek, aki 

gondoskodik a zár lecseréléséről. 

c) Amikor az adatkezelés folyik, az adatkezelő helyiségbe csak olyan személy léphet be, 

aki adatkezelésre jogosult.  

d) A nem rutinszerű, nem szokványos adatkezelésről, az adatkezelést megelőzően 

értesíteni kell az intézményvezetőt, vagy a személyzeti szerv vezetőjét. 

e) Az adatkezelésekről folyamatos nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban fel kell 

tüntetni, hogy ki, milyen jogcímen, milyen iratot kezelt. Az intézményvezető, illetve a 

személyzeti szerv vezetője ellenőrzi a nyilvántartás vezetése naprakészségét, valamint az 

adatkezelők körét, és adatkezelésük jogszerűségét. 

 

A számítógépes módszerrel végzett nyilvántartásokkal kapcsolatos adatvédelmi szabályok 
 

1. A szabályozás célja: biztosítani a számítógépes információs rendszerben az adatkezelés 

fizikai biztonságát, a működtetés rendjét. 

2. Az adatbiztonság szabályozása keretében gondoskodni kell: 

- a fizikai biztonság,  

- az üzemeltetési biztonság, 

- a technikai biztonság, valamint az 

- információtovábbítás biztonságáról. 

2/1.) A fizikai biztonság érdekében ellátandó feladatok: 

- Az adathordozó eszközök elhelyezésére csak olyan helyiség jelölhető ki, amely 

elegendő biztonságot nyújt az illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy 

természeti csapás ellen. 

- Azokba a helyiségekbe, ahol adatkezelés folyik, csak olyan személyek léphetnek 

be, akik adatkezeléssel megbízottak, illetve akiknek betekintési joguk van. A 

betekintési jogukat igazolniuk kell. 

- A számítástechnikai eszközzel olvasható és manuális adathordozók tárolása a 

hagyományos adathordozóknál rögzített módon történik.  

- Az adathordozókról és azok mozgásáról, tartalmáról és felhasználásáról 

nyilvántartást kell vezetni.  

- Az adathordozó eszközöket üzemeltető személyek nevét az intézményvezető e 

szabályzat melléklete szerint határozza meg, 

- A számítástechnikai eszközök biztonsági megoldásai dokumentációját az 

intézményvezető őrzi. 
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2/2.) Az üzemeltetési biztonság szabályairól: 

- A számítástechnikai eszközök használatára felhatalmazott személyek névsorát – a 

feladataik meghatározásával – el kell készíteni. A listát az intézményvezető állítja 

össze és őrzi. 

- Az intézményvezető külön utasításban határozza meg az adatokhoz való hozzáférés 

szintjének szabályait, melyet ezen szabályzat mellékleteként kell kezelni. 

- Külső személy (pl.: karbantartás) számára a számítástechnikai eszközökhöz való 

hozzáférést lehetőleg úgy kell biztosítani, hogy a kezelt adatokat ne ismerhesse meg. 

- A számítógépes rendszer bevezetését e szabályzat mellékeltében dokumentálni kell. 

A rendszer vagy annak bármely eleme csak az intézményvezető felhatalmazásával 

változtatható meg. Ennek ellenőrzéséért a személyzeti szerv vezetője tartozik 

felelősséggel. 

- A számítógépes rendszer üzemeltetéséről nyilvántartást kell vezetni, melyet az 

intézményvezető folyamatosan ellenőrizni köteles. 

- A rendszerbe kerülő adatokat tartalmazó dokumentumokat biztonságosan kell 

kezelni, hogy azok el ne vesszenek, ne cserélődhessenek el, ne sérüljenek meg. A 

kezelés konkrét módjára az intézményvezető szóban adhat utasítást. 

- Az előre nem látható számítógépes üzemzavar ellensúlyozása érdekében intézkedési 

terv került kidolgozásra, mely e szabályzat mellékletét képezi. 
  

2/3.) A technikai biztonság szabályai: 

- Az adatok és programok véletlen vagy szándékos megrongálását számítógépes 

biztonsági hozzáférési rendszerek alkalmazásával kell megakadályozni.  

- Az adatállományok kezelése úgy kerül megszervezésre, hogy részleges vagy 

teljes megsemmisülés esetén tartalmuk rekonstruálható legyen, az 

adatállományok tartalmát képező adattételek számát az adatrögzítőnek 

folyamatosan ellenőriznie kell. Az adatállományok kezelése során a munkaközi 

mentés eszközével is élni kell. 

- Az adatállományokról legalább két adathordozót kell készíteni, hogy az egyik 

megsemmisülése, sérülése esetén az eredeti adatok továbbra is rendelkezésre 

álljanak. 

- A számítógépes üzemeltetés biztonsága számítógépes jelszóval védett 

programokkal történik.  

- Az adatállományokban történt változásokat naplózni kell.  

- Az adatbevitel során a bevitt adatok helyességét ellenőrizni kell.  

- On-line adatmozgás kezdeményezésének jogosultságát ellenőrizni kell. 

- Programfejlesztés vagy próba céljára valódi adatok felhasználását – ha a próbát 

külső szerv vagy személy végzi – el kell kerülni. 

 

2/4.) Az információ továbbítás szabályai: 

- az információ továbbítás a számítógépes információs rendszerből a szervnek a 

mellékletben meghatározott jogszabály alapján, az ott meghatározott szervnek és 

személynek, az ott leírt tartalommal lehetséges, 

- az információ továbbításról nyilvántartást kell vezetni, amely teljes körűen 

tartalmazza az adatszolgáltatást. 
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V. A közalkalmazotti nyilvántartás iktatási rendszeréről 
 

1. A közalkalmazotti nyilvántartás iktatási rendszerének kidolgozása az intézményvezető 

feladata. 

2. A kidolgozott iktatási rendszer leírásának egy példányát e szabályzat mellékleteként kell 

kezelni. 
 

VI. A Köznevelési Információs Rendszer ( KIR ) nyilvántartás 
 

A CXXX. törvény 44.§-a alapján a jegyző, az intézményfenntartók, intézményvezetők a 

közneveléssel összefüggő tevékenységről adatokat szolgáltatnak a KIR-be. 

A KIR keretében folyó adatkezelés jogszerűségéért az oktatásért felelős miniszter felel. 

 

VII. Iratkezelés és ügyintézés szabályai 

 

1. Iratkezelés 

A nevelési-oktatási intézménybe, intézményegységébe érkezett, vagy az intézményen belül 

keletkezett iratokat iktatni kell. 

Az intézményegységek irattározása a Kastélykerti ÁMK székhelyén, / Zsáka, Bocskai István u. 

2. sz. / történik. 

Az intézményegységbe érkezett íratok átvételére, felbontására az ÁMK vezető jogosult. 

Akadályoztatása esetén megbízást ad az irat, küldemény átvételére. 

A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell. 

 

Ha az ügy jellege megengedi az ügyiratban foglaltakat távbeszélőn, elektronikus levélben is el 

lehet intézni. 

Az iratra rá kell vezetni az ügyintézés határidejét, ügyintéző aláírását. 

 

2. Kiadmányozott iratok 

Az iratoknak tartalmaznia kell 

– az intézmény nevét, 

– székhelyét, 

– iktatószámot, 

– ügyintéző megnevezését / ha az ÁMK vezető akkor mellőzendő / 

– ügyintézés helyét, idejét, 

– az irat aláírójának nevét, beosztását, 

– az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

 

Az intézményben hozott határozatokat indokolni kell. A határozat tartalmazza a 20/2012. 

EMMI rendelet 85.§ (2)  -ben foglaltakat. 

Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy átvételének ideje megállapítható legyen. 

 

Ha a jogszabály előírja jegyzőkönyvet kell készíteni. 20/2012. EMMI rendelet 85.§ (3) szerint. 

Az irattári őrzés, az iratok selejtezése a 20/2012. EMMI rendelet 86.§ (1-2) szerint és 1. 

mellékletében foglaltak szerint történik. 
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VVII..  MMeelllléékklleett 

  

Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ 

szervezeti felépítése 
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Záró rendelkezések 
 

Ezen szabályzat rendelkezései: 

- a 2011. évi CXC. törvény  a nemzeti köznevelésről 

-  a 20/2012. évi a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló EMMI 

rendelet  

- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. törvény, 

- a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

szabályain alapulnak a helyi sajátosságok figyelembevételével. 
 

E szabályzat hatályba lépésével hatályon kívül kerül minden, az adatvédelmi szabályozásra 

vonatkozó korábban kiadott szabályozás. 
 

A szabályzat …………………………………… napon lép hatályba. 
 

 

 

Kelt: ……………………………. 

         

 

                                                                                                 …………………………………… 

                               intézményvezető 
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3. rész 

 

Mellékletek 
 

A szabályzathoz a következő mellékletek kerülnek csatolásra: 

 

1. számú melléklet:  Nyilatkozat, a szabályzatban foglaltak tudomásul vételéről 

 

2. számú melléklet: A közalkalmazotti nyilvántartás kezelésében résztvevő személyzeti 

szerv meghatározása 

 

3. számú melléklet: A számítógépes módszerrel végzett nyilvántartással kapcsolatos 

részletes adatvédelmi szabályok a szabályzat 1. rész IV. pontja alapján 
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1. számú melléklete 

 

 

Nyilatkozat 

Az adatkezelési szabályzatban foglaltak tudomásul vételéről 

 

 
 

A szabályzatban és a mellékleteiben foglaltakat megismertem, annak előírásait magamra nézve 

kötelezőnek ismerem el, annak rendelkezéseit, szabályait következetesen megtartom, s a 

fentieket aláírásommal igazolom. 

 

 

 

  Név        Aláírás 

 

       ………………………………..                          ……………………………. 

 

       ……………………………..….                          ……………………………. 

 

       …………………………………   ……………………………. 

 

      …………………………………    ……………………………. 

 

      …………………………………    ……………………………. 

 

      …………………………………    ……………………………. 

 

      …………………………………    ……………………………. 

 

       …………………………………   ……………………………. 

 

 

 

 

Kelt: ………………………….. 
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2. számú melléklete 

 

A közalkalmazotti nyilvántartással kapcsolatos feladatokat ellátó 

közalkalmazott, szervezeti egység meghatározásáról 

 

 

A szervezeti egység, személy (beosztással együtt) megnevezése:  

 

Fekete  Sándorné         gazdasági vezető ( önkormányzat ) 

 

 

 

A feladatellátás folyamatos ellenőrzésével megbízott közalkalmazott neve, beosztása:  

 

Nagyné Tar Éva Andrea                       intézményvezető 
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3. számú melléklete 

 

A számítógépes módszerrel végzett nyilvántartással kapcsolatos részletes adatvédelmi 

szabályok  a szabályzat 1. rész IV. pontja alapján 

 

Váratlan esemény különösen: 

- hirtelen ( nem bejeltett ) áramkimaradás, 

- számítógépes vírusfertőzés, 

- számítógép / alkatrész meghibásodás, 

- minden olyan esemény, amely a számítógépes rendszer rendeltetésszerű használatát 

lehetetlenné teszi. 

 

Váratlan események elkerülése, illetve az eseményekből következő károk kizárása, mérséklése 

érdekében minden esetben végre kell hajtani, be kell tartani: 

- a rendszerbe bevitt adatok 5 percenkénti automatikus mentését, 

- a rendszer napi használata után külön adathordozóra történő mentését, 

- víruskezelő program napi alkalmazását, a program folyamatos frissítését, 

- a rendszerhez nem tartozó adathordozók ( programok ) használatának tilalmát. 

A rendszer használatával megbízott dolgozó minden egyéb váratlan esemény bekövetkezését 

haladéktalanul köteles az intézmény felelős vezetőjének jelenteni. 

További intézkedésre az intézmény vezetője jogosult. 

 

„MESTER” jelszó kezelői rendszert 

A MESTER” jelszó kezelése az intézményvezető hatásköre. 

Tartós távolléte, helyettesítése idején megbízott óvónő látja el a faladatait, szükség esetén a 

„MESTER” jelszó kezelői rendszert is. 

 

NYILATKOZAT 

a „MESTER” jelszó megismeréséről és használatáról rendelkező  utasítás  tudomásul 

vételéről. 

A vezetői utasításban foglaltakat megismertem, az előírásokat magamra nézve kötelezőnek 

ismerem el. 

A fentiek tudomásul vételét aláírásommal igazolom.  

 Név:                                                                                    Aláírás: 

 

   …………………………………………              …………………………………… 

 

Zsáka, ………………………………. 
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SZMSZ 2. sz. MELLÉKLET  

 

 

A NEM DOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT 

 

A nem dohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. tv. 2.§ / 8./ bekezdés rendelkezésének 

megfelelően a munkahelyi dohányzás feltételeit az alábbiak szerint szabályom.  

 

1.  Az utasítás hatálya kiterjed a Kastélykerti ÁMK Óvodájában dolgozó valamennyi 

közalkalmazottra, egyéb dolgozóra, valamint az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre, 

a szülőkre. 

 

2.  Dohányozni az egész intézmény területén tilos!  

    ( csak a bejárattól 5 méteren kívül kijelölt helyen lehet ) 

     A nemdohányzók védelméről szóló törvény 2.§ (2) bekezdése szerint az óvodában nem 

jelölhető ki dohányzó hely!  

 

3.  A dohányzásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése a tagintézmény vezetőjének és 

a tűzvédelmi felelősnek a feladata. 

 

4.   Aki a dohányzásra vonatkozó szabályokat megszegi, azt a 3. pontban megjelölt vezető, 

illetve felelős dolgozó első ízben felszólítja a tiltott magatartás abbahagyására, ennek 

eredménytelensége esetén írásban figyelmezteti. 

  

5. Az írásbeli figyelmeztetés eredménytelensége esetén, a törvényben meghatározott eljárás 

szerinti egészségvédelmi bírság kiszabását, valamint fegyelmi eljárást kezdeményez. 

 

 

A nem-dohányzással kapcsolatos tilalmak, betartását az ÁNTSZ intézete is ellenőrizheti.  
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SZMSZ 3. sz. MELLÉKLET 

 

Katasztrófavédelmi terv 

 

A katasztrófa-, tűz és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási 

rendje 
Tartalomjegyzék                                                                                                                     

Bevezetés 

A szabályozás jogi alapja 

A szabályozás célja 

 

Az intézmény 

Az óvodai intézményegység elhelyezkedése 

Az óvodai intézményegység épülete 

Művelődési Ház és Könyvtár épületei 

A katasztrófavédelmi feladatok ügyrendje 

Az intézmény irányításának szervezeti felépítési rendkívüli helyzetekben 

Az igazgató feladatai a rendkívüli helyzetekre való felkészülés idején 

A vezető óvónő feladatai a rendkívüli helyzetekre való felkészülés idején 

A munka, tűz és polgári védelmi felelős feladatai 

Az osztályfőnökök feladatai a rendkívüli helyzetre való felkészüléskor  

Az óvónők feladatai a rendkívüli helyzetre való felkészüléskor  

 

Rendkívüli események 

Civilizációs katasztrófák: 

Ipari katasztrófák 

Humán katasztrófák 

Biológiai katasztrófa 

Természeti katasztrófák                                                                                                   

Jelentési kötelezettség 

A védelmi bizottság  

Intézkedési terv 

Riasztási rend 

Riasztási lánc 

Kiürítési terv 

A kiürítés rendje helyi elrendelés esetén 

Teendők a kiürítés esetén 

Kiürítési gyakorlat 

Teendők rendkívüli esemény bekövetkezésekor 

Árvíz 

Tűz, épületomlás, gázrobbanás 

Tömeges baleset 
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Egyéb rendkívüli események 

A vízszolgáltatás kimaradása, szünetelése esetén 

Az áramszolgáltatás kimaradása 

A rendkívüli időjárási viszonyok 

 

Rendkívüli esemény alkalmával használható eszközök, helyiségek 

 

Bevezetés 
  

A szabályozás jogi alapja 

 1996. évi XXXVII. Törvény a polgári védelemről 

 1999. évi LXXIV. Törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról és a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

 az oktatási miniszter 37/2001. (X. 12.) OM rendelete a katasztrófák elleni védekezés és 

a polgári védelem feladatairól 

A szabályozás célja 

Az Általános Művelődési Központban ellátott gyermekek, tanulók, dolgozó pedagógusok, 

alkalmazottak életének, testi épségének megóvása, a hivatásos és a társadalmi katasztrófák 

elleni védekezés szervezetekkel való együttműködési képességük javítása, valamint az 

intézmény ingó és ingatlan vagyonának hatékonyabb védelme. 

Az intézmény valamennyi dolgozójának és tanulójának felkészítése az esetlegesen bekövetkező 

katasztrófák várható hatásaira, a pánik elkerülésére, a keletkező károk és egészségügyi 

ártalmak enyhítésének lehetőségeire. 

Az intézmény központi épületének elhelyezkedése: 

A Kastélykerti Óvoda intézményegység elhelyezkedése 

 

 beépítési környezete: nagyközségi központra jellemzők 

 mellékútvonalon helyezkedik el 

 közvetlen környezetében lakóházak, zártkertek, sportpálya, valamint gyalogos, 

kerékpáros forgalomra szolgáló út. 

Alaprajza szerint egy tömbben helyezkedik el,  raktárhelyiségek külön épületben vannak. 

Az épület fűtését biztosító gázkazánok, biokazán a szabályoknak megfelelően kialakított 

helységekben találhatók. 
 

Könyvtár intézményegység épületei 
 

 több, a község területén található ingatlannal rendelkezik 
 

Az intézmény épületei 

 

 Zsáka, Kölcsey u. 2. szám alatti  559 hrsz-ú, használati joggal 1 ha 3609 m
2
 

földterülettel rendelkező Zsáka Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 

ingatlanvagyon,  

 4142 Zsáka, Bethlen Gábor u. 18. sz. alatti 462 hrsz-ú; 
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 4142 Zsáka, Bethlen Gábor u. 24. sz. 460/8 hrsz-ú, 

 4142 Zsáka, Szabadság tér 2. sz. 742/2 hrsz-ú és a  

 4142 Zsáka, Bethlen Gábor u. 13. sz. 498/9 hrsz-ú ingatlanok.  

A katasztrófavédelmi feladatok ügyrendje 

Az igazgató feladatai a rendkívüli helyzetekre való felkészülés idején 

 

 meghatározza a katasztrófa-, a tűz-, az árvíz és a polgári védelmi tevékenység 

szervezeti és végrehajtási rendjét az intézmény katasztrófavédelmi szabályzatában, 

irányítja és ellenőrzi a felkészülési és védekezési időszakra meghatározott feladatok 

végrehajtását 
 gondoskodik a tűzvédelmi előírások érvényre juttatásáról, az intézmény tűzvédelmi 

szabályzatának, annak részeként tűzriadó tervének kiadásáról, az intézmény épületei 

kiürítésének évenkénti gyakoroltatásáról 

 elrendelés esetén kidolgoztatja az intézmény veszélyeztetettségének megfelelő veszély-

elhárítási terveket, és azt egyezteti a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóságának területi szervével 

 teljesíti a katasztrófavédelmi törvény 21. §-ában meghatározott adatszolgáltatási 

kötelezettségét 

 végrehajtja a R. 12. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott, intézményre 

vonatkoztatható feladatokat 

 együttműködik a felkészülés, a védekezés, a kárfelmérés, valamint a katasztrófa 

következményeinek felszámolása és helyreállítás során a katasztrófavédelem területi 

szervezeteivel, az intézmény működési helye szerint illetékes polgármesterrel, továbbá 

a minisztérium ágazati védekezési munkabizottságával 

 közreműködik a katasztrófavédelmi törvény 17. § d) és 20. § (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott feladatok végrehajtásában, a megyei, fővárosi védelmi bizottság 

elnökének, illetve a polgármesternek az élet és az anyagi, kulturális javak védelme 

érdekében kiadott intézkedései szerint 

 elősegíti az intézmény pedagógusainak, dolgozóinak,  valamint – megalakítása esetén – 

a munkahelyi polgári védelmi szervezetnek a felkészítését, kiképzését 

 közreműködik az intézmény dolgozóinak a település polgári védelmi besorolása szerint 

egyéni védőeszközökkel ellátottságát, illetve óvóhelyi védelmét szolgáló fenntartói, 

hatósági intézkedés megvalósításában, szükség szerint a hatósági elrendelésen alapuló 

kitelepítés, kimenekítés végrehajtásában 

 elősegíti a rendelkezésre álló épületek, anyagok és eszközök felhasználását a katasztrófa 

elleni védekezés szükségletének megfelelően  

Az ÁMK vezető feladatai a rendkívüli helyzetekre való felkészülés idején 

 az intézményegységben irányítja és ellenőrzi a felkészülési és védekezési időszakra 

meghatározott feladatok végrehajtását 

 gondoskodik a tűzvédelmi előírások érvényre jutatásáról, a tűzvédelmi szabályzat és az 

annak részét képező tűzriadó terv folyamatos karbantartásáról, az intézményegység 

épületének kiürítési tervének gyakoroltatásáról 

 teljesíti a R. 12. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott, intézményegységre 

vonatkozó feladatokat 
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 együttműködik a felkészülés, a védekezés, a kárfelmérés, valamint a katasztrófa 

következményeinek felszámolása és helyreállítás során a katasztrófavédelem területi 

szervezeteivel, az intézményegység működési helye szerint illetékes polgármesterrel, 

továbbá a minisztérium ágazati védekezési munkabizottságával 

 közreműködik a katasztrófavédelmi törvény 17. § d) és 20. § (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott feladatok végrehajtásában, a megyei, fővárosi védelmi bizottság 

elnökének, illetve a polgármesternek az élet és az anyagi, kulturális javak védelme 

érdekében kiadott intézkedései szerint 

 elősegíti az intézmény pedagógusainak, dolgozóinak, ellátott gyermekeinek, valamint – 

megalakítása esetén – a munkahelyi polgári védelmi szervezetnek a felkészítését, 

kiképzését 

 közreműködik az intézményegység dolgozóinak a település polgári védelmi besorolása 

szerint egyéni védőeszközökkel ellátottságát, illetve óvóhelyi védelmét szolgáló 

fenntartói, hatósági intézkedés megvalósításában, szükség szerint a hatósági 

elrendelésen alapuló kitelepítés, kimenekítés végrehajtásában 

 elősegíti a rendelkezésre álló épületek, anyagok és eszközök felhasználását a katasztrófa 

elleni védekezés szükségletének megfelelően  

A munka-, tűz- és polgári védelmi felelős feladatai 

 együttműködik az igazgatóval a katasztrófa-, a tűz- és a polgári védelmi tevékenység 

szervezeti és végrehajtási rendjének kidolgozásában 

 koordinálja és ellenőrzi a felkészülési és a védekezési időszakra meghatározott 

feladatok végrehajtását 

 a katasztrófavédelmi oktatás tematikáját előkészíti, ami alapján a tanárok elvégzik a 

tanulók oktatását 

 szervezi és lebonyolítja az intézmény épületei kiürítésének évenkénti gyakoroltatását 

 a katasztrófavédelmi törvény 21. §-ában meghatározott adatszolgáltatáshoz szükséges 

adatokat nyilvántartja 

 együttműködik a felkészülés, a védekezés, a kárfelmérés, valamint a katasztrófa 

következményeinek felszámolása és helyreállítása során a katasztrófavédelem területi 

szerveivel 

 megszervezi, koordinálja és nyilvántartja az intézmény pedagógusainak, dolgozóinak, 

valamint – megalakítása esetén – a munkahelyi polgári védelmi szervezetnek a 

felkészítését, kiképzését 

 felméri az intézmény dolgozóinak a település polgári védelmi besorolása szerint egyéni 

védőeszközökkel történő ellátottságának igényét 

 közreműködik a fenntartói, hatósági intézkedés megvalósításában, szükség szerint a 

hatósági elrendelésen alapuló kitelepítés, kimenekítés végrehajtásában 

 közreműködik a rendelkezésre álló épületek, anyagok és eszközök katasztrófa elleni 

védekezés céljából történő felhasználásában 

 az intézményekben a tűzvédelmi megbízott feladata és hatásköre a munkaköri leírásban, 

illetve a megbízási okiratában meghatározottakra terjed ki 

 a tűzvédelmi megbízott köteles figyelemmel kísérni a tűzvédelmi szabályok, előírások 

megtartását, többek között: 

- a nyílt láng, a dohányzás tilalmára vonatkozó táblák kifüggesztését, a 

rendelkezések betartását 

- a tűzoltó készülékek minőségi és ellenőrzési jegyének meglétét és érvényességét 

- a helyiségek tűzvédelmi utasításának tartalmi szabályszerűségét és azok 

kifüggesztését 
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- hiányosság észlelése esetén intézkedést kérni a közvetlen vezetőjétől vagy 

jelenti az intézmény vezetőjének 

 köteles elősegíteni, hogy a dolgozók és tanulók megismerjék a tűzvédelmi előírásokat, a 

tűzoltó felszerelések és készülékek kezelését, valamint a tűzjelzés módjait, a riasztás, a 

mentés és a tűzoltás lehetőségeit 

 rendszeresen ellenőriznie kell  

- az anyagok és eszközök szabályos elhelyezését 

- az utak és az elektromos kapcsolók, valamint a tűzoltó készülékek előtti 

területek szabadon tartását 

- az elektromos készülékek kikapcsolását ( a beépített hűtő és fűtőberendezések 

kivételével) 

- az áramtalanítást (munkarendtől függően) 

Az óvónők feladatai a rendkívüli helyzetre való felkészüléskor  

 részt vesz az igazgató által elrendelt oktatáson 

 veszélyhelyzet, vagy gyakorlat esetén követi a riasztást elrendelő szervek és a vezető 

utasításait 

 az ellátott gyermekek létszámával mindenkor legyen tisztában, a hiányzókat rögzítse a 

naplóban, vészhelyzet, vagy gyakorlat esetén hajtsa végre a gyermekekre vonatkozó 

létszámellenőrzést 

 riasztásra a foglalkozásán résztvevő csoporttal végrehajtja a kiürítési (tűzriadó-) tervet. 

 

Rendkívüli események, Civilizációs katasztrófák 
 

Ipari katasztrófák 

 vegyi robbanás 

 mérgező anyagok légtérbe jutása (szilárd, gáz vagy aeroszol) 

 vegyi anyag bejutása az ivóvízhálózatba 

 nukleáris katasztrófa 

 közüzemi szolgáltatások tartós kimaradása 

Humán katasztrófák 

 terrorcselekedet 

 gyújtogatás 

 tömeges rendbontás 

 közlekedést vagy közüzemi szolgáltatókat bénító tömegdemonstrációk    

 

Biológiai katasztrófa 

 járvány, járványveszély 

 állatok szélsőséges viselkedése 

Természeti katasztrófák 

 árvíz  

 földrengés 

 erdőtűz (füst) 

 szélsőséges időjárási viszonyok (például erős havazás, fagy, szél) 

Jelentési kötelezettség 
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Amennyiben a katasztrófát vagy annak veszélyét az intézmény területén észlelik, 

haladéktalanul meg kell kezdeni 

 bekövetkezésének elhárítását, 

 a bekövetkezésekor kialakuló életveszély megelőzését, 

 a felelős vezető(k), illetve a felettes szervek riasztását, 

 a bekövetkezéskor kialakuló anyagi kár csökkentését. 

 

Katasztrófa vagy veszély esetén értesítendő: 

Munkaidőben:  

 Polgármesteri Hivatal             

 A helyi polgári védelem 

 Tűzoltóság  

 A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 

 Tűz esetén értesítendő: 105 
Mentők: 104 

 

A védelmi bizottság  
 

Katasztrófa vagy veszély esetén a védekezést a település védelmi bizottsága koordinálja. A 

védelmi bizottság vezetője a mindenkori polgármester. 
 

Intézkedési terv, Riasztási rend 

 

Munkaidőben, munkaidőn kívül belső vagy külső riasztás esetén: 

 

 Igazgató, aki a riasztási láncot megindítja 

 Aki a riasztást elrendelő szerv utasításainak megfelelően az intézmény területén 

tartózkodók 

 

Külső riasztás esetén a riasztást elrendelő által – a veszély függvényében – meghatározott 

teendők lehetnek: 

 

 Az épületet nem kell elhagyni, a gyerekeket meg kell nyugtatni. 

 Az épültet nem szabad elhagyni, ajtókat, ablakokat le kell zárni, szigetelni 

 Az épület elhagyása, gyülekező a sportpályán és fegyelmezett elvonulás a riasztást 

elrendelő által meghatározott helyre 

 Az épület elhagyása és a riasztást elrendelő által biztosított járművekre való felszállás 
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Riasztási lánc 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiürítési terv 

 

A kiürítési (tűzriadó-) tervet az intézmény vezetőjének kell elkészíteni, illetve jóváhagyni. A 

terv a mellékletét képező helyszínrajzra be kell írni a tűzveszélyességi osztályt, be kell jelölni a 

közművek központi elzáróit, a tűzoltó készülékek helyét. 

A kiürítési (tűzriadó-) terv alapján évenként riasztási gyakorlatot kell tartani. A gyakorlat 

időpontját az intézmény vezetője, az óvoda esetében a vezető óvónő határozza meg. 

 

A gyakorlatot értékelni kell. A gyakorlat végrehajtásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek 

tartalmaznia kell: 

 A riasztás időpontját 

 A riadó során kapott feladatokat 

 A feladatok végrehajtását 

 A kiürítésbe bevontak létszámát 

 A riadó végrehajtásának rövid értékelését 

A jegyzőkönyv felvételéről az intézmény vezetője köteles gondoskodni. 

 

A kiürítés rendje helyi elrendelés esetén 

 

Kiürítés elrendelése esetén az ismertetett és a szabályzat mellékletében rögzített menekülési 

útvonalon, fegyelmezetten és gyorsan kell elhagyni az épületet, és a kézilabdapályán – vagy a 

kiürítést elrendelő felelős vezető által meghatározott helyen – gyülekezni! 

 

Amennyiben a kiürítést tanórán rendelik el, úgy az órát vezető tanár vezetésével kell elhagyni 

az épületet, majd gyülekezni, és az osztály létszámát ellenőrizni. Az esetlegesen hiányzó 

tanulókról sürgősen tájékoztatni kell a kiürítés elrendelőjét, vagy a mentést vezető személyt. A 

tantermek ajtaját nyitva kell hagyni! Az intézmény területét csak természeti csapás, vagy az 

udvart is veszélyeztető tűz, füst, mérgezés esetén szabad elhagyni. Ha csak az épület kerül 

kiürítésre, a létszámellenőrzés eredményének jelentése után további utasításig várakozni kell! 

Teendők a kiürítés esetén 

  A gyerekeke és dolgozók létszámának ellenőrzése (név, beosztás) 

 az intézményegység tűzvédelmi felelőse mentik a legfontosabb tanügy-igazgatási 

dokumentumokat 

 az épület áramtalanítása ( dajka,  név, beosztás) 

 az épület bezárása ( dajka, név, beosztás) 

    ÁMK        
vezető 

                     óvónők 

dajkák 

         könyvtáros 
 

               konyha 
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Kiürítési gyakorlat 

A tűzriadó tervnek tartalmaznia kell: 

 a tűz jelzésének módját 

 a dolgozók és a gyerekek riasztásának rendjét 

 a dolgozók feladatait tűz esetén 

 a kiürítés, mentés és rendfenntartás módját 

 a tűzoltás előkészítését 

 a tűzoltás lehetőségeinek leírását 

 az intézmény helyszínrajzát 

 

A kiürítés rendje azonos a tűzriadó, bombariadó vagy egyéb rendkívüli események esetén 

alkalmazandó kiürítési tervben szereplőkkel. Ezt a kiürítési tervet az intézmény tűzriadó terve 

tartalmazza. 

 

Teendők rendkívüli esemény bekövetkezésekor                                                                      
Árvíz és rendkívüli esemény bekövetkezésekor a helyi védelmi bizottság rendelkezésének 

megfelelően biztosítani kell az épületben maradást, vagy az épület kiürítését. Ha az esemény 

nem teszi lehetővé a szokásos kiürítés végzését, akkor a kiürítést irányító utasításai szerint kell 

eljárni.                                                                                                    

 

Tűz, épületomlás, gázrobbanás 

Az épületet a kiürítési terv szerint ki kell üríteni. Ha az épület egyes részeinek állapota nem 

teszi lehetővé a szokásos kiürítés végrehajtását, akkor a kiürítést irányító utasításai szerint kell 

eljárni. 

Amennyiben a tanulók és dolgozók elhelyezése az udvaron nem oldható meg biztonságosan, az 

épület külső bejáratain keresztül kell biztosítani a tanulók és dolgozók mielőbbi távozását. A 

gyülekezést az épülettől biztonságos távolságban kell kijelölni. 

 

Tömeges baleset 
Tömeges baleset esetén biztosítani kell az iskola tanulóinak és dolgozóinak az épületben 

maradását. A kijáratokat a technikai személyzet és a tanári kar segítségével azonnal le kell 

zárni. A belülről kezdeményezett telefonbeszélgetéseket (kivéve a katasztrófával kapcsolatos 

információadást) azonnal be kell szűntetni, biztosítani kell a szabad telefon- és faxvonalakat. 

Az igazgató telefonon azonnal értesíti a mentőket, tűzoltókat, rendőrséget és a városi polgári 

védelmi parancsnokságot. 

Egyéb rendkívüli események                                                                                                      

A vízszolgáltatás kimaradása, szünetelése esetén 

Tájékozódni kell a szolgáltatás visszaállításának várható időpontjáról. Amennyiben a 

vízszolgáltatás 4 órán belül nem állítható helyre, a tanítást fel kell függeszteni, illetve 

szüneteltetni kell. Az esetleges egyéb teendőket az igazgató határozza meg. 

 

Az áramszolgáltatás kimaradása 

Tájékozódni kell a szolgáltatás visszaállításának várható időpontjáról. Amennyiben az 

áramszolgáltatás sötétedésig nem állítható helyre, a délutáni tanítást szüneteltetni kell. Meg kell 

vizsgálni, hogy a konyhai tevékenységet lehet –e végezni. A vízmelegítésről gondoskodni kell. 

Az esetleges egyéb teendőket az igazgató határozza meg. 
 
 



Kastélykerti ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzat 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
91 

A rendkívüli időjárási viszonyok 

Amennyiben a rendkívüli időjárási viszonyok miatt megbénul a közlekedés, a bejáró (esetleg 

helyi) gyerekeket az intézmény területén kell elhelyezni. Az esetleges egyéb teendőket az 

igazgató határozza meg. Az intézmény területén rekedt tanulók szüleinek értesítést a 

lehetőségek szerint meg kell oldani. 

Rendkívüli esemény alkalmával használható eszközök, helyiségek 

Katasztrófahelyzet ellátásához szükséges eszközök közül az alábbiakkal rendelkezünk: 

 

 elsősegélycsomagok 

 takarók 

 vezetékes telefon 

 rádió helyi, regionális, országos vételi lehetőséggel 

 tv, regionális, országos, nemzetközi vételi lehetőséggel 

 rádiótelefon 

 jelzőeszközök (áramkimaradás esetére) 

 betegszobai összecsukható ágyak 

 elemlámpák 

 füstjelző készülék 

 

Katasztrófahelyzet ellátásához szükséges helyiségek közül az alábbiakkal rendelkezünk: 

 

 tálalókonyha 

 elsősegélynyújtó hely/nevelői szoba, betegszoba 

 tornaszoba, csoportszobák az esetleges befogadáshoz 

 vizesblokk 
 

 
Zsáka, ………………………………. 

 

 

 

 

 

                                                                                        …………………………………… 

                                                                                           Nagyné Tar Éva Andrea  

                                                                          ÁMK vezető 
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   A Szervezeti és Működési Szabályzat véleményezése 

 

A Zsákai Kastélykerti ÁMK Óvodájának Szülői szervezet vezetősége a Szervezeti és Működési 

Szabályzat tervezett módosítását véleményezte. 

A módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadásra, jóváhagyásra ajánlja.  

Zsáka, …………………………………… 

             ………………………………... 

               Szülői Munkaközösség elnöke 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a Kastélykerti ÁMK szakalkalmazotti 

értekezlete 2017 …………………………….  napján tartott ülésén a tagjainak ……….%-os 

igenlő szavazatával elfogadta. 

 
Zsáka, …………………………………… 

             ………………………………... 

                                                                                                                 szakalkalmazott 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a Kastélykerti ÁMK alkalmazotti közössége 

2017 …………………………….  napján tartott ülésén a tagjainak ……….%-os igenlő 

szavazatával elfogadta. 

 
Zsáka, …………………………………… 

             ………………………………... 
                                                                                                                      alkalmazott 

   A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a Zsákai Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő Testülete a 2017. ……………………. napján elfogadta. 

 

 

 Zsáka,……………………………………     

        …………………………………….. 

                   Fenntartó 

A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a véleményező szervek elfogadását követően  2017. 

……………… ………  napján jóváhagyva.  

 

A jóváhagyással egyidőben a korábbi 2017. május 11-én elfogadott Szervezeti és Működési 

Szabályzat hatályát veszti. 

 

Zsáka, ……………………………. 

 

        ……………………………… 

                         ÁMK  vezető 


