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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 
 

 Az óvoda- a jogszabályi előírásoknak megfelelendő- az alapító okiratában 

foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján e 

szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső 

kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. 

 

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban 

véleménynyilvánítási jog gyakorlása biztosított volt: 

- intézményi tanács 

- az óvodaszéknek- mivel óvodaszék nem működik, az óvodai szülői 

szervezetnek, közösségnek 

 
 

2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 
 

 Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban 

lévő alapdokumentumok határozzák meg. 
 

2.1. Alapító okirat 
 

Az intézményt a Városi Tanács (Veszprém) alapította. 
 

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó 

legfontosabb adatokat. (1/a. és 1/b.  számú melléklet) 
 

2.2. Éves munkaterv 
 

Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi 

munkatervet készít. 

Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérni 

az intézményben működő, vezetést segítő testületektől, szervektől, 

közösségektől. 
 

A munkatervnek tartalmaznia kell: 

- a feladatok konkrét meghatározását, 

- a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését, 

- a feladat végrehajtásának határidejét, 

- a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. 
 

A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell 

küldeni az intézményben működő, vezetést segítő testületek, szervek, 

közösségek képviselőinek és a felügyeleti szervnek. A munkatervet 

nevelőtestület fogadja el az évnyitó nevelőtestületi értekezleten. 

Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és 

értékeli. 
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3. Az intézmény legfontosabb adatai 
 

Az intézmény megnevezése:  Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda 

 

Az intézmény székhelye, címe:  8200 Veszprém, Egry J. u. 55. 

 

Az intézmény telephelye:  Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda 

Nárcisz Tagóvoda 

      8200 Veszprém, Csikász u. 13. 

Az intézmény OM azonosítója:           036812 
 

Adószám:     16877971-2-19 

 

Statisztikai számjel:   16877971 8510 322 19 

 

A számlát vezető hitelintézet neve: OTP. Bank. Rt. 

 

Bankszámlaszám:    11748007-16877971 

 

Telefon:     88/425-418 

 

Telefax:     88/425-418 

 

E-mail:     egry.ovoda@upcmail.hu 

 

 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- 

gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

4 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

szakmai feladatai 

5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési 

feladatai 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési 

intézményben 

8 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

 

 

mailto:egry.ovoda@upcmail.hu
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Az alapító megnevezése:  Városi Tanács Veszprém   

 

Az alapítás időpontja:   Jogelődökkel:1975   

       Jogelődök nélküli alapítás: 1994 

 

Az intézmény fenntartója: Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 

 

Az intézmény felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Jogú Város 

 Önkormányzata 

  
 

3.1. Az intézmény jogállása 

 
 

Az óvoda vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje. 

 

Az óvoda vezetőjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul: 

 

a) A pályáztatás 

 

Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. 

A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat 

a jegyző köteles elvégezni. 
 

A pályázati felhívást legalább: 

- az Oktatásügyért felelős Minisztérium hivatalos lapjában egy alkalommal 

kell, 

- a megyei lapban egy vagy annál több alkalommal lehet közzétenni. 
 

b) Az intézményvezetői megbízás 

Az intézményvezetői megbízást az alapító helyi önkormányzat(ok) képviselő-

testülete(i) adja(adják). (A megbízással kapcsolatban, döntés előtt ki kell kérni 

az intézmény alkalmazotti közösségének a véleményét.) 

A megbízás 5 évre, illetve tanévre szól. 

 

Foglalkozási jogviszonyok 

 

Az intézményben foglalkoztatottak a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak. 
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A munkáltatói jogok 

 

Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, mely jogokat egy 

részét jelen SZMSZ- ben, valamint az érintett vezető munkaköri leírásában 

meghatározottak szerint átruházhatja. 

 

A munkáltatói jog gyakorlására vonatkozó szabályok: 

- az intézményvezető gyakorolja valamennyi intézményi foglalkoztatott 

esetében a következő jogokat: kinevezés, átsorolás, jogviszony módosítás, 

jogviszony megszüntetése, fegyelmi jogkör gyakorlása, 

- a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő személyek 

véleményének előzetes kikérését követően dönt: a tanulmányi szerződés- 

kötésről, túlmunka elrendeléséről, jutalmazásról, egyes rendszeres és nem 

rendszeres személyi juttatásokról, fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről, 

- az intézményvezető a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő 

személyekkel egyeztetve készíti el a magasabb vezetők munkaköri leírását, 

- a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltők az intézményvezető 

kérésére összeállítják az irányításuk alá tartozó dolgozó munkaköri leírás 

tervezetét, melyet az intézményvezető hagy jóvá, 

- a munkaköri leírásokat évente legalább egy alkalommal aktualizálni kell. 

 

3.2. Az intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások 
 

 

Az intézménynevelési funkciót tölt be. 
 

 Az óvodai csoportok száma: 14 
 

 Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 337 fő.  
 

 Tagozat megnevezése: német nemzetiségi 

 

 
 

3.3. Az intézményi feladatellátás szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési 

jogosultság 
 

Alapításkor az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon az alapító 

tulajdona. 
 

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapító okiratban meghatározott, 

valamint az intézmény működése során keletkező vagyontárgyak esetében 

elsősorban az alapítót illetik meg. 

 

3.4. Az intézmény megszüntetése 
 

Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult 

megszüntetni. 

A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 
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3.5. A gazdálkodással kapcsolatos egyéb szabályok – az alapító okiratnak 

megfelelően 
 

1.  A intézmény – külön megállapodásban rögzített – pénzügyi-gazdálkodási 

feladatainak ellátására köteles önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: 

 Neve: Veszprémi Intézmény Szolgáltató Szervezet 

 Székhelye: 8200 Veszprém, Haszkovó u. 39. (VEINSZOL) 
 

2. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan 

működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás és a 

felelősségvállalás rendje: 

 Az 1 pontban meghatározott önállóan működő költségvetési szerv, és 

intézményünk, mint önállóan működő költségvetési szerv közötti 

munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét az Együttműködési 

megállapodás tartalmazza. 
 

3. Az intézmény előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: 

 Az intézmény az előirányzatai felett teljes jogosultsággal rendelkezik. 
 

4. Az intézmény költségvetése: 

Az intézmény költségvetése – jól elkülöníthető módon – beleépül az 1. 

pontban meghatározott önállóan gazdálkodó intézmény költségvetésébe, 

majd az önállóan gazdálkodó szerv költségvetése a fenntartó 

önkormányzat költségvetési rendeletében kerül meghatározásra. 
 

 5. Gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzés 

A törvényi előírások szerint a költségvetési szerveknél a belső ellenőrzés 

kialakításáról és működéshez szükséges források biztosításáról a 

költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. 

  A Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Belső 

Ellenőrzési Irodája az éves munkaterve alapján végzi az önállóan működő 

intézmények belső ellenőrzését. 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

szerint.  

 

 

 

 

4. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 

 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása 

és megtartatása feladata és kötelessége az óvoda minden vezetőjének, 

pedagógusának, egyéb alkalmazottjának. A Szervezeti és Működési 

Szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, 

akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, részt vesznek feladatainak 

megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, 

létesítményeit.  
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása 

mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén: 
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- az alkalmazottakkal szemben az óvodavezető, illetőleg helyettese – 

munkáltatói jogkörben eljárva – hozhat intézkedést, 

- szülőt vagy más, nem óvodában dolgozó személyt az óvoda dolgozójának 

tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, és 

ha ez nem vezet eredményre, az óvodavezetőt kell értesíteni, aki felszólítja, 

hogy hagyja el az óvoda épületét. 
 

5. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának feltételei 
 

Módosítási feltételek: 
 

- a nevelőtestület 50 %-ának igenlő szavazata szükséges, 

- a módosításhoz a nevelőtestület tagjai 75 %-ának jelenléte szükséges, 

- a módosítás jogszabályellenes nem lehet, 

- a módosítást a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Oktatási 

Bizottsága hagyja jóvá. 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása évenként történhet, ha 

ennek szükségét látja a nevelőtestület. 
 

  

II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 
 

1. A működés rendje 
 

1.1.    Általános szabályok 
 

Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. 
 

A munkatervhez ki kell kérni: 

- az óvodaszék, ha nem működik 

- az óvodai szülői szervezet véleményét. 
 

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: 

 - az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

 - a szünetek időtartamát,  

  - a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének 

időpontját, 

- a nevelőtestületi értekezletek időpontját. 

 
 

1.2.  Napirend 
 

Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben 

szabályozottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül 

az intézménybe behozhassák, illetve hazavihessék. 
 

1.3.  Az óvoda nyitva tartása 
 

Az óvoda a gyermekeket munkanapokon, hétfőtől- péntekig tartó időszakban 

egész éven át fogadja. Az óvoda a fenntartó döntése által meghatározott 

időszakban nem működik, zárva tart. 
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Az óvodának: 

- nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, 

- a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást  

megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. 

A tájékoztatás módját a házirend szabályozza. 
 

1.4. A gyermekek fogadása 
 

A gyermekek fogadása óvodapedagógus jelenlétében reggel 6.30 órától 

délután 17.30 óráig történik. 

A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni 

az óvodapedagógusnak, aki átveszi a gyermek felügyeletét. 

A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott 

nagykorú személy viheti el. Az intézmény az előbb szabályozott időponttól 

való eltérő nyitva tartására az intézmény vezetője adhat engedélyt 
 

1.5.    A vezetők óvodában tartózkodásának rendje 
 

Az óvodavezető, helyettesek az óvoda székhelyén, a tagóvoda-vezető és a 

vezetői feladatokkal megbízott óvodapedagógus a tagintézményben az óvoda 

nyitva tartása alatt az alábbi rendben tartózkodik az óvodában: 
 

Óvodavezető     8.00  -  16.00 

Óvodavezető-helyettesek   6.30  -  13.00          heti váltásban 

Tagóvoda-vezető      6.30  -  13.00        

A tagóvoda-vezető távolléte esetén 

a vezetői feladatokkal       heti váltásban 

megbízott óvodapedagógus 11.00  -  17.30 
 

 

1.6.  A vezetők nyári zárás alatti ügyeleti rendje: 
 

   szerda    8.00 – 12.00 óráig 
 

1.7. Nevelés nélküli munkanapok 
 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapokon (5 nap) - szükség esetén – 

gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről.  
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2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

2.1.  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, az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának 

mérése, hogy fokozódjon a belső rend és a folyamatok szabályszerűsége. 
 

2.2.  A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények 
 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: 

 -   fogja át a pedagógiai munka egészét,  

 -   segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, 

-   a „foglalkozásokkal” szemben támasztott követelményekhez igazodva 

 mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a   

 minél jobb eredmény elérésére, 

-  támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb 

ellátását, 

-  a szülői közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse a 

nevelés valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer 

megtalálását, 

-   biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, 

-   támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések  

    következetes végrehajtását, megtartását, 

-   hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 
 

2.3. A belső ellenőrzés területei és tartalma 
 

- minden nevelési évben a munkatervben kerül rögzítésre. 
 

2.4. A belső ellenőrzés tervezése, elrendelése: 
 

- az óvodavezető feladata, minden évben a munkatervben kerül rögzítésre,  

- nyilvánosságra hozatala az évnyitó értekezleten történik,  

- kifüggesztésre kerül az óvónői szobában, 

- rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. 
 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

- az óvodavezető-helyettes 

- a nemzetiségi tagozatvezető 

- a tagóvoda-vezető 

- a szakmai munkaközösség 

- a szülői szervezet 
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2.5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak  
 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben 

jogosult: 

 -  az intézmény vezetője,  

-  az intézményvezető helyettesek, 

-  tagóvoda-vezető. 
 

Ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik még: 

-  munka-közösségvezetők – meghatározott területen. 
 

A pedagógiai munka belső, valamely témájú, területre vonatkozó 

ellenőrzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. 
 

2.6. A belső ellenőrzés formái, módszerei 
 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők 

lehetnek: 

 - szóbeli beszámoltatás, 

 - írásbeli beszámoltatás, 

 - értekezlet,  

 - „foglalkozás” látogatás, 

 - speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. 
 

3. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban a nevelési intézménnyel  
 

3.1. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása 

a következők szerint történhet: 

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben: 

-  a   gyermeket hozó, és a gyermek elvitelére jogosult személy , (arra az 

  időtartamra, amely  szükséges a gyermek megérkezésekor az átöltöztetésre, 

az óvónőnek való átadásra, valamint távozáskor az óvónőtől való átvételre, 

az öltöztetésre és a távozásra)  
 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: 

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

-  a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való 

tartózkodáskor. 
 

3.2.     Azok a személyek, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával, azok  csak   

    engedéllyel és ellenőrzés mellett tartózkodhatnak az intézményben. 

A benntartózkodást az óvodavezető engedélyezheti, távollétében az 

óvodavezető-helyettesek.  

A tagóvodában a tagóvoda-vezető, távollétében a vezetői feladatokkal 

megbízott óvodapedagógus. 

A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló 

személyek az óvodatitkárnak, vagy a gazdasági ügyintézőnek jelentik be, 

hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában. 
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Az óvodatitkár, vagy a gazdasági ügyintéző a feladatkörét meghaladó 

ügyekben jelentkező külső személyeket az óvodavezetőnek jelenti be. 

A fenntartói, szakértői, tanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az 

óvodavezetővel való egyeztetés szerint történik. 

Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az 

óvodavezető engedélyezi. 

A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Veszprémi Tagintézményének 

logopédusa, fejlesztőpedagógusa, illetve hitoktató, fociedző a meghatározott 

napokon tartózkodik a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvodában, illetve a 

Nárcisz tagóvoda helyiségeiben. 

Párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet 

az intézményben. 

A gyermek-felügyeleti időben párt, vagy párthoz kötődő szervezettel 

kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható. 

A javítási, karbantartási és egyéb munkát végző személyeknek 

tevékenységüket úgy kell végezni, hogy ne zavarják az intézményben folyó 

nevelőmunkát. 

A szállítók, csak az áruszállítás ideje alatt tartózkodhatnak az intézményben. 

Bizományosok, árusok részére nem engedélyezett a benntartózkodás (kivéve 

az óvoda által szervezett vásárok). 
 

4.     A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje 
 

    A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények: 

- Az intézménynek a tagintézménnyel folyamatos, napi kapcsolatot kell  

   fenntartania. 

  A napi kapcsolattartásnál az intézményvezető és a tagintézmény vezetőnek  

   is kezdeményeznie kell a kapcsolat felvételt. 

- Az intézményvezető a kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni azt, 

    hogy:  

- az egyes vezetői döntéseinél, illetve vezetői jogkörében eljárva a  

  tagintézményt, illetve annak dolgozóit hátrányos megkülönböztetés nem 

  érheti, 

- az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, irányítania,  

   hogy a tagintézmény is megfelelő súlyt kapjon.   

- A tagintézmény vezetője köteles minden intézményvezetői jogkörrel 

   kapcsolatos fontos eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az  

   intézményvezető felé. 

 A kapcsolattartás formái: 

 - személyes megbeszélés, tájékoztatás, 

 - telefonos egyeztetés, jelzés, 

 - írásos tájékoztatás,  

 - értekezlet,  

- a tagintézmény ellenőrzése  

          - ünnepségek alkalmával, stb. 
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5. Az intézményvezetés rendje, a szervezeti felépítés, a vezetők közötti 

feladatmegosztás 
 

Az intézményvezetéssel összefüggő feladatokat az óvodavezető, 

óvodavezető-helyettes, tagozatvezető, tagóvoda-vezető látja el. 

Az óvodavezető-helyettesek, a tagóvoda-vezető, az önértékelési csoport 

vezetője, a munka-közösségvezetők az eredeti óvónői munkakörük megtartása 

mellett, az óvodavezető megbízása alapján látják el vezetői feladataikat. 
 

5.1. A vezetők közötti feladatmegosztás: 
 
 

5.1.1. Az óvodavezető felelősségét, hatás- és jogkörét az intézményvezető munkaköri 

leírását a fenntartó készíti el. 

 

Az óvodavezető az óvoda egyszemélyi felelős vezetője. 

 

a) Az óvodavezető felelős: 

- az óvoda szakszerű és törvényes működéséért, 

- a takarékos gazdálkodásért, 

- a pedagógiai munkáért, 

- az óvoda ellenőrzési, mérési, értékelési és önértékelési  

               programjának működéséért, 

- a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, 

- a nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

- a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

- a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának  

               megszervezéséért, 

- a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási 

terv elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok 

végrehajtásáért, 

- a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási 

feladatokért, az óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, 

adattovábbításának szabályosságáért, 

- a munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások 

betartásáért, 

- az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok 

felhasználásának szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás 

mértékéért az elvárható takarékosság mellett, 

- jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért; 
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b) gyakorolja a munkáltatói jogkört; 

 

c) dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe; 

 

d) képviseli az intézményt; 

 

e) az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó 

kérdések tekintetében a jogszabályban elírt egyeztetéseket lefolytatja; 

 

f) feladatkörébe tartozik különösen: 

 

- a nevelőtestület vezetése, 

- a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, 

- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése,  

          végrehajtásuk megszervezése és ellenőrzése, 

- az önértékelési rendszer kiépítése és működtetése, 

- az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek  

          biztosítása, a pénzügyi-gazdasági feladatokban való  

          megállapodásban rögzített munkamegosztás szerinti közreműködés, 

-     a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel, közalkalmazotti     

          tanáccsal, szülői szervezetekkel való együttműködés, 

-      a nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése, 

-  a gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési              

év kezdetekor, hogy gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol  

kereshetnek meg, 

- a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, 

- a gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése, 

- a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli 

munkanapokon, ha a szülők azt igénylik, 

- a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, 

amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul, 

- az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a 

fenntartó által meghatározottak szerint, a határidő lejárta előtt legalább 

30 nappal, 

- az igazgatási feladatok ellátása, így különösen: 

 Hiányzás, távolmaradás igazolás: 

Az 5 nevelési napnál több igazolatlan mulasztás esetén az óvoda 

vezetője értesíti a tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot 

és a gyermekjóléti szolgálatot. 

A 10 nevelési napnál több igazolatlan mulasztás esetén az 

óvodavezetője értesíti az általános szabálysértési hatóságot. 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a gyermek a szülő írásbeli 

kérelmére. 
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Helyi rendje: hivatalos kikérőt kell benyújtani a csoport 

óvodapedagógusának. Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem 

igazolja, akkor a mulasztás igazolatlan. 

Az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, előzetesen köteles 

értesíteni, lakóhelye szerinti jegyzőt. 

A lakóhely szerinti jegyző, a gyermek kötelező óvodai nevelésben 

való kötelezettség alól felmentést adhat, szülői kérelem alapján. 

 a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos 

igazolások kiadás, jogszabály szerinti javaslatok megtétele, 

 a szülők értesítése az óvoda nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli 

munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés 

megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás 

következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá 

minden olyan intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja; 

 

 g) kizárólagos jogkörébe tartozik: 

 

- a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, a tagóvodában foglalkoztatottak 

tekintetében a tagóvoda-vezető véleményének kikérésével, 

- a kiadmányozás (aláírás), 

- a kötelezettségvállalás, 

- az utalványozás, 

- a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, 

- a fenntartó előtti képviselet; 

 

h) közvetlenül irányítja az óvodavezető-helyetteseket, a tagóvoda-vezetőt, 

az óvodatitkárt, a gazdasági ügyintézőt és az élelmezésvezetőt. 

 
 

5.1.2. Az óvodavezető-helyettesek vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen  

irányításával végzi. 

 

a) Az intézményvezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben – el nem 

halasztható ügyek intézésével - ellátja az óvodavezető helyettesítését. 

Az intézményvezető tartós távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az 

intézményvezetőt. Tartós távollétnek minősül a 2 hetet meghaladó távollét. 

Az intézményvezető tartós távolléte esetén a gazdálkodással kapcsolatos 

feladatokat ellátja. 
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b)  Közreműködik 
 

 A nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében, 

 A tagóvodával való együttműködésben, 

 Az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szervezésével 

kapcsolatos feladatok ellátásában, 

 Közreműködik a költségvetés tervezésében és végrehajtásában. 
 

 c)  Közvetlenül végzi 
 

 

- a dajkák munkájának irányítását a székhelyen, 

- az udvaros és karbantartók munkájának irányítását a székhelyen, 

- a helyettesítés-kijelölést a székhelyen. 
 
 

5.1.3. Tagóvoda-vezető vezetői tevékenységét az óvodavezető irányításával látja el. 
 

Közvetlenül irányítja a tagóvoda munkáját. Egyéni felelőssége mindazon 

területekre kiterjed, amelyet részletes munkaköri leírása tartalmaz. 
 

5.1.4. A Német Nemzetiségi óvodavezető helyettes vezetői tevékenységét az 

óvodavezető közvetlen irányításával végzi. 
 

 

Felel: 

- a nemzetiségi tagozat munkájának színvonalas ellátásáért. 
 

 

A tagozatvezető feladata: 

- kapcsolattartás a Német Kisebbségi Önkormányzattal, 

- szakmai továbbképzések szervezése, 

- szakmai látogatások szervezése, 

- nemzetiségi hagyományok ápolása, 

- helyettesítések megszervezése. 
 

5.1.5. A vezetők közötti kapcsolattartás rendje és formája: 
 

- havi rendszerességgel – vezetői értekezlet, 

- hetente, illetve szükség esetén – vezetői megbeszélés. 

 
 

5.1.6. A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek működésének rendje 

 

A nevelőtestület tagjai az óvodapedagógusok. A nevelőtestület feladatait és 

jogait a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 326/2013. (VIII.30.) 

Korm. rendelet, nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

határozza meg, az intézmény egyéb dokumentumainak (SZMSZ, PP, Éves 

Önértékelési Terv, Éves pedagógiai munkaterv, Házirend) értelmében végzi 

és gyakorolja. 

A nevelőtestület  döntéseit és határozatait a nevelőtestületi értekezleteken 

hozza, a fent említett törvények  és szabályozások értelmében. 
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A nevelőtestület rendes értekezletei: tanévnyitó, nevelésnélküli munkanapok, 

tanévzáró értekezlet. 

 

A nevelőtestület feladatainak átruházása: 

A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet Alapján „a 

nevelőtestület a feladatkörbe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére 

tagjaiból– meghatározott időre vagy alkalmilag- bizottságot hozhat létre, 

illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai 

munkaközösségre, az iskolaszékre vagy diákönkormányzatra. Az átruházott 

jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles- a nevelőtestület 

által meghatározott időközönként és módon – azokról az ügyekről, 

amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem lehet 

alkalmazni a Nevelési Program, továbbá a Szervezeti és Működési 

Szabályzat elfogadásánál” (Intézményünkben az iskolaszék, ill. a 

diákönkormányzat helyett az óvodai Szülői Szervezet értendő.) 

 

5.1.7. Szakmai munkaközösségek 

 

A szakmai munkaközösségi javaslattételi és véleményezési jogköre 

gyakorlásával segíti az óvoda szakmai munkáját. 

A szakmai és módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó 

nevelő munka értékeléséhez és ellenőrzéséhez. 

- Részt vesznek a szakmai ellenőrzés tervezését segítő tevékenységben. 

- Adott nevelési évre munkatervet készítenek, melynek tartalmaznia kell az 

ellenőrzési feladatokat is. 

- Tervezéskor a korábbi évek feladataira és feladat-ellátási tapasztalataira 

kell figyelni. 

Feladataik: 

- a szakmai munkaközösség működtetése, 

- a munkaterv elkészítése, 

- a szakmai munkában segítségnyújtás, 

- részvétel a véleményezési folyamatokban, 

- a szakmai problémák megoldásának segítése, 

- a szakmai tevékenység javulásának elősegítése, 

- segítséget adni az intézményvezetőnek a pedagógiai munka 

ellenőrzéséhez, 

- konzultálni az intézményvezetővel az évközben folyó szakmai munkáról, 

- figyelemmel kísérni, hogy a munkatervben szereplő feladatok ellátásra 

kerültek-e, 

- év végi beszámoló elkészítése, 

- a szakmai munka tervezésének ellenőrzése (megléte, tartalma, 

eredményessége) 
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A munkaközösség a feladatainak meghatározásakor figyelembe veszi az 

óvoda munkatervét. Amennyiben szakmai munkaközösség jön létre, az 

óvoda vezetője bízza meg a szakmai munkaközösség vezetőjét a testület 

véleménye alapján, mely megbízás többször meghosszabbítható. 

Az óvodában, egy-egy munkaközösségben részt vevők száma feladattól 

függően változó. 

A szakmai munkaközösség vezetők megbízásának elvei az óvodában: 

 legalább 5 éves kiemelkedő szakmai tevékenység  

 a nevelőtestület általi elismertség 

 továbbképzéseken való aktív részvétel 

 jó szervező, irányító és kiváló pedagógiai érzékkel rendelkezzen 

 az óvodavezető szakmai, módszertani segítője legyen 

A  munkaközösség vezetők munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 

 

A szakmai munkaközösség vezető(k) feladatai: 

 figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, 

  az óvoda szakmai és módszertani tevékenységének irányítása, 

ellenőrzése, 

 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, 

segítése, 

 a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, 

 a tervező munkában segítségadás, 

 kísérje figyelemmel a szakirodalmat, az új módszereket, 

esetenként számoljon be ezekről a munkaközösség foglalkozásin, 

 önként vállaljon feladatokat. 

 döntenek a működési rendjükről és munkaprogramjukról 

 döntenek a nevelőtestület által átruházott kérdésekről 

 véleményezik az intézményben folyó pedagógiai munka 

eredményességét, javaslatot tesznek a továbbfejlesztésre 

 javaslatot tesznek a munkaközösség vezető személyére 

 

5.1.7. Intézményi Önértékelési Csoport 

Az Önértékelési csoport az óvoda valamennyi dolgozójának bevonásával 

működik. Az Önértékelési csoport munkájának eljárásrendje az Intézményi 

Önértékelési Programban és az Intézményi Önértékelési éves Tervben van 

rögzítve. 

 

5.1.8. Önálló főzőkonyha 

Az intézmény önálló főzőkonyhával rendelkezik. Működtetése a HACCP 

rendszernek megfelelően történik. A konyhai dolgozók – szakács, 

konyhalányok – az élelmezésvezető irányításával végzik munkájukat. 

 

5.1.9. Melegítő konyha  

A Tagóvoda melegítő konyhával rendelkezik, működtetése a HACCP 

rendszernek megfelelően történik 
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5.1.10. Szervezeti egységek és a vezetők közötti kapcsolattartás rendje: 

- nevelőtestület – évente 5 alkalommal tartott értekezlet, 

- alkalmazotti közösség – évente 2 alkalommal tartott értekezlet, 

- Szülői Szervezet – évente 2 alkalommal tartott értekezlet, 

- szakmai munkaközösség – havi 1 alkalommal tartott munkaközösségi  

      foglalkozás, 

-    tagintézmény – napi kapcsolattartás. 
 
 

6. A helyettesítés rendje 
 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete és a Szervezeti és 

Működési Szabályzatában szabályozni köteles az intézményvezető vagy 

intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendjére 

vonatkozó rendelkezéseket. 
 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles 

gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének akadályoztatása esetén a 

vezetői, vezető-helyettesi feladatokat ellássák. 

 
 

6.1. Az óvodavezetőt akadályoztatása esetén az óvodavezető-helyettesek 

helyettesítik az 5.1.2. pontban leírtak szerint. 
 

 

6.2. Az óvodavezető és az óvodavezető-helyettesek kivételes egyidejű távolléte 

esetén a székhelyóvodában szükségessé váló vezetői helyettesítési feladatokra 

a székhelyóvodában dolgozó óvodapedagógusnak adható megbízás. 
 

6.3. A vezetők egyidejű akadályoztatása esetén az óvodavezetéssel kapcsolatos 

feladatokat: 

A szakmai munkaközösség-vezető jogosult és köteles ellátni az intézmény 

működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali 

döntést igénylő feladatokat. 

 

7.      A vezetők és az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje 
 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése 

érdekében szülői szervezetet hoznak létre 
 

7.1 . A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái: 
 

A szülői szervezettel a kapcsolatot az óvodavezető tartja. 
 

Az együttműködés és kapcsolattartás során: 

 - a vezető feladata a szülői szervezet jogainak gyakorlásához szükséges: 

- információs bázis megadása (Az információ bázis megadása alatt kell 

érteni valamennyi nyilvános, az intézmény működésével kapcsolatos 

irat, dokumentum hozzáférésének biztosítását, illetve meghatározott 

dokumentumok közvetlen rendelkezésre bocsátását. Közvetlenül 

rendelkezésre kell bocsátani azokat az iratokat, dokumentumokat, 
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melyek a szülői szervezet jogainak /pl.: véleményezési, javaslattevő, 

illetve egyetértési/ gyakorlásához szükségesek), 

- óvodán belül megfelelő helyiség biztosítása a szükséges berendezési 

tárgyakkal; 

- a szülői szervezet feladata, hogy éljen a jogszabály, és az óvoda más belső 

  szabályzataiban megadott jogosítványaival, s jogainak gyakorlásával: 

  - segítse az intézmény hatékony működését,  

  - támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét. 
 

Az szülői szervezet kiemelt feladata, hogy  

- javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi  

  kérdésben, különösen: az intézmény irányítását érintő kérdésekben, a  

  vezető személyével kapcsolatos kérdésekben, az intézmény egészét, vagy a   

  gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben; 

 

A döntési joga kiterjed: 

- szülői szervezet létrehozása 

- saját szervezeti és működési szabályzat megalkotása 

- tisztségviselőinek megválasztása 

 

Véleményezési joga kiterjed: 

- SZMSZ 

- Házirend 

- Pedagógiai program 

- Adatkezelési szabályzat 

 

Képviseli a szülőket a nemzeti közművelődésről szóló törvényben 

megfogalmazott jogai érvényesítésében. 

 

A szülői szervezet és a vezetők kapcsolattartási formái: 

- szóbeli, személyes megbeszélés 

- értekezletek 

- írásbeli tájékoztatók 

- a szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett 

személyeknek 

- dokumentum, irat a szülői szervezet által gyakorolt jogok írásba 

foglalásával. 

 

Az óvodapedagógusok rendszeres kapcsolatot tartanak a csoportjukból 

választott szülői szervezet képviselőivel. 

 

A szülői közösség az Intézmény Programjában maghatározottak alapján részt 

vesz az Önértékelési rendszer folyamatában. 
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8. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, az átruházott 

feladatokról való beszámolás rendje 
 

A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete figyelembe 

vételével a következők szerint szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe 

tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott 

beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. 
 

          A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja: 

- a szakmai munkaközösségre.  
 

          A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit: 

- pedagógiai program elfogadása, 

- a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, 

- a házirend elfogadása. 

- az Intézmény Önértékelési Program elfogadása 
 

8.1.   A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit: 
 

         - Döntési jogkörét: 

 a) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése; 

 b) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések,  

     beszámolók elfogadása; 

 c) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; 

 d) az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő  

     szakmai vélemény kialakítása; 

 e) jogszabályban meghatározott más ügyek. 

 Véleménynyilvánítási jogkörét: 

 a) a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi   

     kérdésben,  

 b) az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,  

 c) az intézményvezető-helyettesek megbízása, illetve a megbízás  

     visszavonása előtt, 

 d) a nevelési intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló   

   pénzeszközök felhasználásának megszervezésében,  

 e) a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek 

     megállapításában, 

f)  más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott 

  esetekben. 
  

Javaslattételi jogkörét – a nevelési-oktatási intézmény működésével 

kapcsolatos – valamennyi kérdésben. 
 

8.1.1  A nevelőtestület dönt a pedagógiai program, a Szervezeti és Működési 

Szabályzat, a házirend a munkaterv elfogadásáról, a nevelési- oktatási 

intézmény beszámoló elfogadásáról, továbbképzési program elfogadásáról, a 

nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, az intézmény 
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vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény tartalmáról. 

 

Javaslattételi jogkörét- a nevelési- oktatási intézmény működésével 

kapcsolatos- valamennyi kérdésben. 

A nevelőtestület által a szakmai munkaközösségekre átruházott jogkörök: 

- az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakítása,  

- a nevelési intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló 

pénzeszközök felhasználásának megszervezése. 

 

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról 

az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. 

 

A nevelőtestület az  Intézményi Önértékelési Programjában meghatározottak 

alapján részt vesz az önértékelési rendszer folyamatában. 
 

 

9.      A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 
 

         Az intézmény- a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4 § (1) 

bekezdés i ) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni 

köteles a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve 

- a pedagógiai szakszolgálatokkal, 

- a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, 

- a gyermekjóléti szolgáltatóval, valamint 

- a gyermekek egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval való 

kapcsolattartást. 

 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: 

a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel: 

- a fenntartóval, működtetővel, 

- más oktatási intézményekkel, 

- az intézményt támogató szervezetekkel, 

- egyéb, a köznevelési igazgatással összefüggő szervekkel, 

b) a pedagógiai szakszolgálatokkal, 

c) a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, 

d) a gyermekjóléti szolgálattal, 

e) az egészségügyi szolgáltatóval, 

f) egyéb közösségekkel: 

-  az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival, 

- a település egyéb lakosaival. 
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9.1. A fenntartóval, működtetővel való kapcsolat: 

 

Az és a fenntartó, illetve működtető kapcsolata folyamatos, elsősorban a 

következő területekre terjed ki: 

- az intézmény szakmai működtetése 

- az intézmény működéséhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése, 

- az intézmény nevének megállapítására, 

- a fenntartó által a köznevelési intézmény tantárgyfelosztásának, 

továbbképzési programjának jóváhagyása, 

- az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, beleértve 

a gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedéseket, valamint 

- az intézményben folyó szakmai munka értékelésére, 

- a Pedagógiai Program, a Házirend és az SZMSZ ellenőrzése. 

 

A fenntartóval, működtetővel való kapcsolattartás formái: 

 - szóbeli tájékoztatás adás, 

 - írásbeli beszámoló adása,  

- dokumentum átadás jóváhagyás céljából,  

 - 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. 

 

9.2.  Az intézmény kapcsolatban van a Veszprémi Intézményi Szolgáltató  

        Szervezettel, amely gazdasági szolgáltató szervezet.  

        A feladatokat az együttműködési/munkamegosztási megállapodásban  

        szabályoztuk le. 
  

 

9.3  Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás 
 

Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. 
 

A kapcsolatok lehetnek: 

 - szakmai,  

 - kulturális,  

 - sport és egyéb jellegűek. 
 

A kapcsolatok formái: 

 - rendezvények,  

 - versenyek. 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. 

Az intézmény a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezettel is kapcsolatban 

van, amit az együttműködési/munkamegosztási megállapodás alapján 

működtet. 
 

9.4. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt 

     szempontjai: 

- a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről;  
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- támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről; 

- az intézmény 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 a kapcsolattartás, és hogy az intézmény számára 

minél több támogatót szerezzen, s azokat megtartsa. 
 

9.5.   A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás 
 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek súlyos veszélyeztetettségének 

megelőzése és megszüntetése érdekében: 

- gyermekjóléti szolgálattal, illetve 

- gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: 

- személyekkel,  

- intézményekkel és  

- hatóságokkal, 

- oktatásügyi közvetői szolgálattal, 

- az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattal. 

 

Az intézmény a fenti szervekkel közvetlen kapcsolatot tart fenn. 

 
 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

- a szervek értesítése- ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek 

látja, 

- a gyermekjóléti szolgálat közreműködésének kérése a gyermek igazolatlan 

mulasztása miatt, 

- esetmegbeszélés- az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére,  

- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való 

  kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére, 

- az oktatásügyi közvetítő esetében a közvetítő fenntartó egyetértésével történő 

felkérése és írásban történő megbízása, együttműködés az egyeztetési 

eljárásban 

 

9.6.   Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 
 

Az intézmény a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét az óvoda 

gyermekorvosával, védőnőivel és fogszakorvosával oldja meg. 
 

Az óvodavezető-helyettesek folyamatos kapcsolatot tartanak az egészségügyi 

szolgáltatást végzőkkel. 
 

9.7.  Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása 
 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi 

szervező, kulturális és sport tevékenység jellemző. 

Összetartó szerepe jelentős. 
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A külső kapcsolattartásban – melyek a hagyományos rendezvényekben, 

illetve más jellegű programokban jelennek meg – az óvodavezető képviseli az 

intézményt. 

9.8.  Az óvoda kapcsolatot tart a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Veszprémi Tagintézményével 
 

A kapcsolattartás formái: 

- értekezletek 

- kölcsönös tájékoztatás szóban, írásban 

- kapcsolattartó az intézményvezető, illetve helyettesek 

 

10. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával 

kapcsolatos feladatok 

10.1.  Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő 

jelleggel, a korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 
 

Az ünnepélyek, megemlékezések, illetőleg a hagyományos rendezvények 

helyét, időpontját, a feladatokat és felelősöket az óvoda éves munkaterve 

tartalmazza. 
 

10.2.  A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve 

ellátottjának a feladata. 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő 

hírnevének megőrzése és növelése. 

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai 

közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai 

fennmaradjanak. 

A német nemzetiségi csoportok kiemelt figyelmet fordítanak a nemzetiségi 

ünnepek és hagyományok ápolására (Terményünnep, Márton nap, Gizella 

napok keretében nemzetiségi napon részvétel) 

A hagyományápolás eszközei: 

 - ünnepségek, rendezvények,  

 - egyéb kulturális versenyek, 

 - egyéb sport versenyek, 

 - egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok stb.). 

Az intézmény hagyományai érintik: 

 - az intézmény ellátottjait (gyermekeket),  

 - a felnőtt dolgozókat,  

 - a szülőket. 

A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézményi: 

 - jelkép használatával (póló), 

 - gyermekek ünnepi viseletével,  

 - az intézmény belső dekorációjával. 
 

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb 

hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett 

hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is. 
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11. A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó 

rendelkezések 
 

 A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó 

rendelkezések részletesen az intézmény házirendjében találhatók meg. 
 

12. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 
  

A gyermekek étkezéstérítési díjának befizetésére és visszafizetésére 

vonatkozó rendelkezések részletesen az intézmény házirendjében találhatók 

meg. 

Az óvodában óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermek szülőjének a 

328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletén kell nyilatkozni. 

Nyilatkozat az ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 

szükséges kritériumokat tartalmazza. 

A hátrányos helyzetű, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult halmozottan hátrányos gyermek részére- szülő kérelmére- ingyenesen 

kell biztosítani a déli meleg főétkezést az intézmény zárva tartásának 

időtartama alatt valamennyi munkanapon. Az önkormányzat- a szülő 

kérelmére- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

részére is ingyenesen biztosítja ugyanezt a lehetőséget. 
 

13. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe 

vehető szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles. 
 

Az egészségügyi ellátás az óvodaorvos és a védőnők együttes szolgáltatásából 

áll. 

Az egészségügyi ellátásban közreműködik még a fogorvos és a fogászati 

asszisztens. 
 

13.1. Az óvodavezető felel az egészségügyi vizsgálatok megszervezéséért. 
 

13.2 A fenntartó által biztosított feltételek mellett a gyermekek minden évben 

egyszer fogászati, szemészeti szűrővizsgálaton vesznek részt. A vizsgálat 

helyszíne a gyermekorvosi rendelő, illetve a fogászati szakrendelő. 
 

13.3. A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és a szülőt értesíteni 

kell.  

A szülő köteles a legrövidebb időn belül gyermekéért jönni. 
 

14. Intézményi védő, óvó előírások 
 

A gyermekekkel, illetve a szülőkkel 

- az óvodai nevelési év, valamint 

- szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt 

ismertetni kell a következő védő- óvó előírásokat. 
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Védő-óvó előírás:  

- a gyermekek egészsége és testi épsége 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 védő, óvó előírásai, amelyeket a gyermekek az óvodában való 

tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

 

Az óvoda gondoskodik a pedagógusok és más óvodai dolgozók tűz- és 

munkavédelmi szabályzatban meghatározott oktatásainak lebonyolításáról, 

adminisztrálásáról. 

Az óvoda egyes helyiségeire vonatkozó speciális védő, óvó előírások az adott 

helyiségben kifüggesztésre kerülnek- különösen: sportlétesítmények 

esetében. 

Testnevelés foglalkozásra nem vihető be semmilyen a testneveléshez nem 

szükséges dolog, eszköz, valamint a balesetvédelmi, ill. a védő- óvó 

intézkedések szempontjából tiltott eszköz: pl.: nyaklánc, óra, gyűrű, 

mobiltelefon stb. 
 

 

14.1.  A vezetők feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében: 
 

- A balesetveszélyes helyzetek minél előbbi megszüntetése, vagy intézkedés 

kérése írásban. 

- A felelős személyek megnevezése, balesetvédelmi oktatás megszervezése, 

szemlék megtartása a munkavédelmi szakemberrel. 
 

14.2. Az óvodapedagógusok feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében: 
 

- A gyermekekkel az életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően 

ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó 

előírásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat. Az ismertetés tényét és 

tartalmát dokumentálni kell; 

- A gyermekek állandó felügyeletének biztosítása, veszélyforrások 

megszüntetése; 

- Kötelességük az óvodán kívül szervezett programok idején is fennáll. 

- Amennyiben az óvodában minden gondosság ellenére gyermekbaleset 

történik, az elsősegélynyújtást követően, azonnal- ha szükséges- mentőt, 

orvost kell hívni, illetve a szülőt haladéktalanul értesíteni kell. 

- A miniszteri rendelet 169.§ alapján az óvodában bekövetkezett 

gyermekbalesetek nyilván kell tartani. Minden gyermekbalesetről 

jegyzőkönyvet kell készíteni. A 8 napon túl gyógyuló sérüléssel járó 

gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Elektronikus 

jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani. A jegyzőkönyv 
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1-1 példányát meg kell küldeni a fenntartónak. Papíralapú jegyzőkönyv 1 

példányát át kell adni a szülőnek. 
 

A pedagógusok feladata, hogy 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. 
 

14.3. Az alkalmazottak feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében: 
 

- A munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a 

  gyermekek biztonságára, testi épségére; 

- A veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják; 

- A fertőtlenítő és mosószerek előírás szerinti tárolása; 

- Balesetveszélyes helyzetek elkerülése (pl.: felmosáskor gyermek nem  

  tartózkodhat a helyiségben, forró étel tálalása tilos, stb.). 
 

14.4.  A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 
 

Az intézményvezető feladatai: 
 

- Kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja. 

- Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatoknál: intézkedik a három 

napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan 

kivizsgálásáról; a 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. 

- Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok esetén azonnal jelenti a balesetet 

az intézmény fenntartója felé; gondoskodik a baleset legalább középfokú 

munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy bevonásával történő 

kivizsgálásáról.  

-  Lehetővé teszi az óvodai szülői szervezet részvételét a gyermekbalesetek 

   kivizsgálásában. 

-  Intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról,  

   hogy a megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg.  
 

A pedagógusok feladata: 
 

-  Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás 

vezetése. 

- Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető 

utasítására közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó 

gyermekbalesetek haladéktalan kivizsgálásában. 

- Súlyos balesetekkel kapcsolatban a balesetet jelenti az 

intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte esetében a 
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helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről, és 

közreműködik a baleset kivizsgálásában. 

- Közreműködik az óvodai szülői szervezet tájékoztatásában, és a 

gyermekbalesetek kivizsgálásában való részvétele biztosításában. 

- Intézkedést javasol minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az 

intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja. 
 

Nem pedagógus alkalmazott: 
 

- az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a  

gyermekbaleseteket követő feladatokban. 
 

15.   Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 
 

15.1. A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul  

tájékoztatni kell az intézményvezetőt, a tagóvodában a tagóvoda-vezetőt. 
 

A vezetők a rendkívüli esemény jellegének megfelelően haladéktalanul 

értesítik az érintett hatóságokat, a fenntartót, a szülőket. 

Megtesznek minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek,  

védelmét, biztonságát szolgálják. 
 

Akadályoztatásuk esetén az SZMSZ- ben meghatározott rend szerint kell 

eljárni. 
 

15.2.  Rendkívüli eseménynek számít: 

 - a tűz, 

 - az árvíz,  

 - a földrengés,  

 - bombariadó, 

- egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelő munkát más módon akadályozó, 

  nehezítő körülmény.  
 

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az 

intézmény kiürítéséről, amely a tűzvédelmi szabályzat szerinti terv szerint kell, 

hogy történjen. 
 

Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az 

intézményvezető, illetve a tagóvoda-vezető a pedagógusok bevonásával a 

legjobb belátása szerint dönt. 
 

15.3. A kiürítést követően a gyermekeket biztonságba kell  helyezni. 

 

16. Az óvoda dokumentumainak nyilvánossága 
 

16.1. Az óvodavezető minden évben szülői értekezleten tájékoztatást ad az újonnan 

beiratkozott gyermekek szüleinek a pedagógiai programról, a Szervezeti és 

Működési Szabályzatról, valamint a Házirendről. 
 

16.2. A szülők a pedagógiai nevelési programjáról, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról és Házirendjéről az óvodavezetőtől és a óvodapedagógustól 

előre egyeztetett időpontban kérhetnek tájékoztatást.  
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16.3. A szülők a pedagógiai programot, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a 

Házirendet a 16.2. pontban meghatározott időpontban, és a hirdetőtáblán 

megjelölt helyen szabadon megtekinthetik. 
 

16.4. A gyermekek beíratásakor a szülők megkapják a Házirend egy példányát. 
 

16.5. Az Szervezeti és Működési Szabályzat megtalálható még: 

- a vezető irodájában, 

- az óvónői szobában, 

- a dajkák és konyhai dolgozók öltözőjében 

- intézmény honlapján 
 

16.6. A Pedagógiai Program megtekinthető: 

- óvodavezető irodájában 

- minden csoportban az óvodapedagógusoknál 

- intézmény honlapján 

16.7   Házirend megtekinthető: 

           - vezető irodájában 

           - minden csoportban 

           - intézmény honlapján  
 

17. Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet a Szervezeti és Működési 

Szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel 
 

17.1.  A szülői szervezetet a vonatkozó jogszabályok alapján megilletik a következő   

jogok: 
 

         Véleményezési jog: 

- munkaterv véleményezése  

- ha az intézményben nem működik óvodaszék, akkor minden olyan 

kérdésben, melyben jogszabály rendelkezése alapján az óvodaszék 

egyetértési jogot gyakorolna, a szülői szervezet véleményét ki kell kérni. 

- a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 

- a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, 

- az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, 

- A SZMSZ-nak a gyermekek fogadását, a kapcsolattartás módját, az 

ünnepélyes megemlékezések rendjét szabályozó részeiben, 

  
 

          Egyetértési jog: 

- ha nem működik Óvodaszék, akkor egyetértési jog illeti meg a Szülői 

Szervezetet a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatás adásra 

vonatkozó szabályozása terén a nevelési- oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete 

- a Házirend elkészítésekor 
 

A Szülő Szervezetet megillető további jogokat az SZMSZ nem határozza meg. 
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18.  Költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések 
 

   

2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról, 2000. évi C. törvény a 

számvitelről, 368/2011 Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről, 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól. Kormány rendelet a 

költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló rendeletek alapján látja el 

intézményünk pénzügyi és gazdasági feladatait a VeinSzol- mint gazdasági 

szervezet,  a megkötött együttműködési megállapodás alapján. A 

megállapodás alapján az VeinSzol biztosítja a helyi önkormányzati 

költségvetési szerv – így óvodánk – szakmai feladatellátásának feltételeit (pl.: 

számviteli, adózási, ellenőrzési feladatok). 

 

A felelősség és munkamegosztás rendje 

 

Az együttműködés nem csorbítja intézményünk gazdálkodási, szakmai 

döntéshozó feladatait, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

Intézményünk helyi önkormányzati költségvetési szerv. A VeinSzol ellátja 

mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi 

feltételei intézményünkben nem biztosítottak. 

 

Hatáskörök 

 

A VeinSzol vezetője az első számú felelős a pénzügyi gazdálkodás 

szabályszerűségéért, és a folyamatba épített belső ellenőrzés 

megszervezéséért. Kötelezettségvállalás, utalványozás az óvodavezető, illetve 

akadályoztatása esetén az óvodavezető-helyettesek feladata a tárgyévi 

előirányzat mértékéig. 

Az utalványozás csak a VeinSzol ellenjegyzésével érvényes. A jóváhagyott 

költségvetés felett teljes jogkörrel rendelkezik intézményünk. Az előirányzat 

módosítását – az intézmény írásbeli kérése alapján – a VeinSzol végzi saját 

hatáskörében, illetve a kiemelt előirányzatok módosítását a fenntartótól kéri.  

A felújítás és beruházás felett a VeinSzol rendelkezik. 

 

A költségvetés tervezése 

 

Az intézményi tervezés az előirányzatok részletes kidolgozásával és 

számítások elkészítésével történik. A főkönyvi könyvelést a VeinSzol végzi. 

 

A pénzkezelés rendje 

 

Önálló bankszámlával rendelkezünk. Bankszámlaszám: 11748007-16877971. 

Kisebb kifizetések teljesítésére a VeinSzol készpénz ellátmányt biztosít. Az 

ellátmány kezelését a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza, 

szabályszerűségéért az intézményvezető felel. Költségvetési beszámolók, 
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információs jelentések, mérleg készítése a VeinSzol feladata, melyhez 

intézményünk adatokat szolgáltat. 

 

         Függetlenített belső ellenőrzés 
 

Függetlenített belső ellenőrzés. A Veszprém Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Irodája az éves munkaterve 

alapján végzi az önállóan működő intézmények belső ellenőrzését. 

  

 

Belső ellenőrzés feladatai 

 

 Vizsgálni és értékelni a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 

ellenőrzések jogszabályoknak való megfelelését. 

 Vizsgálni a pénzügyi irányítás és ellenőrzés működésének hatékonyságát. 

 Vizsgálni a vagyon megóvását, az erőforrásokkal való gazdálkodást, és 

az elszámolások megbízhatóságát. 

 

 

Az intézmény gazdasági szerkezetének felépítése 

 

A gazdasági ügyek intézése a gazdasági ügyintézők feladatkörébe tartozik. 

Feladatukat a munkaköri leírásuk tartalmazza. Beszámolási kötelezettségüket, 

a nyilvántartások vezetését a VeinSzol szakmai segítségével végzik.  

Feladatuk továbbá az előirányzat teljesítésének nyomon követése, melynek 

alakulásáról időnként beszámolnak az óvodavezetőnek. Távollét esetén (két 

hét) egymást helyettesítik.  

Az élelmezésvezetőt távolléte esetén a gazdasági ügyintéző és a szakácsnő 

helyettesíti. 

 

 

 

 

Kiadványozási jogkör gyakorlása 

 

Az intézmény nevében aláírásra az óvodavezető jogosult. Egymagában ír alá, 

távolléte akadályoztatása esetén helyette az óvodavezető helyettes. Az 

intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló 

iratokban a kötelezettségvállalás az óvodavezető ellenjegyzését a pénzügyi, 

gazdálkodási és számviteli feladatokat ellátó Veszprémi Intézmény 

Szolgáltató Szervezet végzi. 

Az aláírók az aláírásuk mellett körbélyegzőt használnak. 
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19. Az óvodában folyó reklámtevékenység szabályai 
 

19.1. Az intézményben reklámhordozó csak az intézményvezető engedélyével 

helyezhető ki.  

Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek 

szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, 

közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. 
 

19.2.  Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai 
 

 - újságok terjesztése, 

 - szórólapok,  

 - plakátok, 

 - szóbeli tájékoztatás stb. 
 

20. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok 

megőrzése 
 

A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az 

ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési 

okmányban leírtak szerint történik. 
 

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az 

elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. 

Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a 

munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése 

a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A 

dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a 

munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak 

megfelelően köteles végezni. 
 

Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség 

nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek 

hivatali titoknak minősülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény 

érdekeit sértené. 

Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 

 a dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok 

 a gyermekek személyiségi jogaihoz fűződő adatok, 

 a dolgozók egészségi állapotára vonatkozó adatok. 
 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény 

valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig 

megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 

Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. 

Az óvodapedagógus teljes munkaideje a kötelező órákból valamint a 

nevelőmunkával, gyermekekkel összefüggő feladatok ellátásához szükséges 

időből áll. 
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Hétfőtől- csütörtökig 6,5 óra, pénteken 6 óra kötelezően a gyermekcsoportban 

a gyermekekkel foglalkozni. A többi időt a gyermekekkel összefüggő feladatok 

ellátásával tölti. 

Az óvodavezető kötelező óraszámát a saját hatáskörében osztja be. 

 

 

 

21.  Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 

A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény 

dolgozóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű 

felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel 

esetén be kell tartani a következő előírásokat: 

 Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra 

az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 

 Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök 

munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt 

adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a 

nyilatkozó felel. 

 A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 

titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére 

és érdekeire. 

 Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel 

kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény 

tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, 

továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő 

hatáskörébe tartozik. 

 A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát 

a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak 

azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 

 Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat csak az intézményvezető 

engedélyével adható. 
 

22.  Szabadság 
 

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi 

vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli 

szabadság engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult. 

Egyéb esetekben a vezető helyettesek, és a tagóvoda vezető is engedélyezhet. 

A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló, valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások 

szerint kell megállapítani.  

A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. 
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Az intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért az óvodavezető-

helyettes, a tagóvodában pedig a tagóvoda-vezető a felelős. 

 

23.  A helyettesítés rendje 
 

Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem 

akadályozhatja. 

A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az 

intézmény vezetőjének, illetve felhatalmazása alapján az óvoda vezető-

helyettesének, illetve a tagóvoda-vezetőjének feladata. 

A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a 

munkaköri leírásokban kell rögzíteni. 

 

24. Egyéb szabályok 
 

24.1  Telefonhasználat 

Az intézményben lévő telefonokat magáncélra nem lehet használni. A 

közalkalmazottak saját mobiltelefonjukat csak nagyon indokolt esetben 

használhatják. A gyermekek között, a csoportszobában és az udvaron 

mobiltelefont használni nem lehet.  
 

24.2. Fénymásolás 
 

Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása 

térítésmentesen történik.  
 

24.3. Dokumentumok kiadásának szabályai 
 

Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok, stb.) 

kiadása csak az intézményvezető engedélyével történhet. 
 

24.4. Az intézményből csak dolgozó által, vendégétkeztetés címén befizetett étel  

vihető el éthordóban. 

 

25. Kártérítési kötelezettség 
 

A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségének 

vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni. 

A közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni 

a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban 

bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan 

használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. 

 

26. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 

Intézményünkben a vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek beosztását és az 

eljárás menetét a Vagyonnyilatkozati Szabályzat tartalmazza. A 
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vagyonnyilatkozatra kötelezettek köre az intézményvezető helyettesek, 

gazdasági ügyintéző és élelmezésvezető, tagóvoda vezető, két évente. 

 

27.  Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 

 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer 

(KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentum rendszert alkalmazunk 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 

előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú 

elektronikus aláírást kizárólag az intézmény vezetője használhatja a 

dokumentumok hitelesítésére. Amennyiben erre nincs lehetőség a hitelesítést 

minden esetben a dokumentumok kinyomtatásával és az intézményvezető 

aláírásával kell hitelesíteni. Az így keletkezett dokumentumok másolatát – az 

intézmény pecsétjével és az óvodavezető aláírásával- az intézmény irattárában 

is el kell helyezni. 

 

Az elektronikus rendszer használata során- fokozott biztonságú elektronikus 

aláírás esetén is – ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát:  

 

- az intézményre vonatkozó adatok módosítása 

- alkalmazott pedagógusokra, óvodai nevelést közvetlen segítőkre vonatkozó 

adatbejelentések 

- a gyermekek óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések. 

 

Az elektronikus úton előállított, fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény 

pecsétjével és az intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

 

A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az intézményvezető 

számítógépén egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához 

való hozzáférés joga az informatikai rendszerben korlátozott, ahhoz kizárólag 

az intézményvezető által felhatalmazott személyek (intézményvezető, 

óvodatitkár) férhetnek hozzá. A mappáról fél évente biztonsági mentést 

készítünk. 

 

27.1. Elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

 

 A kinyomtatott kimutatásokat, dokumentumokat az 

intézményvezetőjének(helyetteseknek) alá kell írnia, az intézmény 

körbélyegzőjével le kell pecsételni, és minden kinyomtatott oldalt szignózni, 

irattárba helyezni. 

 

28. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása 
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 Az óvoda fogadja azokat a gyerekeket, akiket a szakértői bizottság óvodai 

felvételre alkalmasnak tart, illetve az óvodában a gyermek együtt nevelhető 

társaival. 

 Feladatunk a másságot elfogadó környezet, BEFOGADÓ óvoda 

megteremtése. A gyermek életminőségének javítása, beilleszkedési esélyük 

növelés, szocializációjuk segítése. 

 

 Az óvónők feladatai: 

 

 a csoportszoba kialakításánál vegye figyelembe az integrált gyermek 

sajátos igényét 

 ismerje meg a gyermek, otthon megnyilvánuló szokásait (segédeszköz 

használat, stb.) 

 beilleszkedési törekvés segítése 

 a gyermek fejlesztése legyen tudatos és tervszerű, amelyekben a 

komplexitás és a folyamatkövetés megvalósul 

 folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel 

 folyamatos konzultálás a gyógypedagógussal, nevelési tanácsadó 

szakembereivel 

 közös tervezés, közös elemzés a szakemberekkel 

 egyéni fejlesztési terv készítése 

 

 

Család- óvoda kapcsolata: 

 kölcsönös tisztelet, bizalom 

 az információ és az ismeretek megosztása 

 új közös döntéshozatal, a célok, feladatok, prioritások megbeszélése a 

szülőkkel 

 a család és a gyermek egyediségének tiszteletben tartása 

 

A gyermek megismerésének lehetőségei: 

 anamnézis felvétele 

 gyermek mozgásának, játékának megfigyelése 

 különböző tevékenységekben történő megfigyelések 

 önkifejező tevékenységek eredményeinek elemzése 

 

A gyermek adott fejlettségi szintjéhez igazodva a fejlesztőpedagógus elkészíti 

a gyermek fejlesztő programjait és a fejlődésmenetről folyamatos konzultációt 

folytat az óvodapedagógussal. 
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A fejlesztés szervezeti formája: 

 integrált 

 

Az integrált fejlesztés az adott gyermek csoportjában zajlik, a 

fejlesztőpedagógus és az óvodapedagógus szoros együttműködésével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

 Záró rendelkezések 

 

1. A Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda jelen Szervezeti és Működési 

Szabályzatát Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

polgármestere, mint az irányító szerv vezetője a KOZP/5781/2/2016. szám 

alatt jóváhagyja. 

Jelen SZMSZ 2016.07.01.-én lép hatályba és határozatlan ideig érvényes. 

 

 

2. Az 1. pont szerint- átfogóan módosított és egységes szerkezetbe foglalt- 

SZMSZ jóváhagyásával egyidejűleg Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának polgármestere által 2010.12.08.-án hatályba lépett 

SZMSZ hatályát veszti. 

 

 

3. Az SZMSZ mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmáról az 

intézmény vezetője folyamatosan köteles gondoskodni. 

 

 

 

 

Veszprém, 2016. június 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az SZMSZ előterjesztője és a   Az SZMSZ-t jóváhagyó szerv  

végrehajtásért felelős vezető:     vezetője: 

 

 

 

        Szafner Ágnes              Porga Gyula 

      intézményvezető             polgármester 
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Intézmény OM- azonosítója: 
 

036812 

Intézményvezető: 
 

……………………………………… 
aláírás 

Legitimációs eljárás 

Nevelőtestület nevében: 
 
……………………………………… 

aláírás 

Szülői szervezet nevében: 
 

…………………………………… 
aláírás 

A dokumentum jellege: Nyilvános 

 
Ph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
1. függelék 

Óvodapedagógus munkaköri leírása 

 
MUNKÁLTATÓ 

NÉV, CÍM: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda       

  8200 Veszprém, Egry J. u. 55. 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

NÉV:  

FEOR-SZÁM: 2432 

MUNKAKÖR 

BEOSZTÁS: óvodapedagógus  

CÉL: A rábízott gyermekek egyéni és közösségi nevelése, fejlődésük sokoldalú 

elősegítése, tevékenységük életkoruknak, fejlettségüknek megfelelő 

irányítása. 
 

KÖZVETLEN FELETTES: óvodavezető 

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS: váltótársa vagy más óvónő 

MUNKAVÉGZÉS 

HELY: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda  8200 Veszprém, Egry J. u. 55. 

HETI MUNKAIDŐ: 40 óra, közvetlenül a gyerekek nevelésére fordítható idő: 32 

óra 

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: az éves Munkarend szerint 

KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: Óvodapedagógusi felsőfokú iskolai 

végzettség és szakképzettség 

GYAKORLATI IDŐ: 

ELVÁRT ISMERETEK: Az óvodapedagógiára vonatkozó szakmai és jogi 

előírások, a belső szabályzatok ismerete. 
 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: A gyermekek kérdései, nehézségei iránti érzékeny, 

példaadó viselkedés gyakorlata. 
 

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Pedagógusi elhivatottság, pontosság, 

megbízhatóság, türelem, vidámság, játékosság. 
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KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

- Az óvodapedagógus a gyermek nevelése érdekében felelőséggel és önállóan végzi 

munkáját.  

- Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, 

szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat. 

- Egészséges napirendet állít össze, betartja a közösségi élet magatartási szabályait 

és az egészségügyi előírásokat. 

- Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük 

fejlődéséről, képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat 

gyermeket felügyelet nélkül). 

- A helyi nevelési program alapján a gyermekek személyiségét, képességeit 

változatos tevékenységekkel (mozgásos és énekes játék, vers-mese, rajzolás, 

kézimunka, torna, gyermeki munkatevékenység, utánzásos tanulás, stb.) fejleszti. 

- A gyermekeket neveli, tárgyilagos ismereteket nyújt játékos, de eredményes 

módszerekkel. Segíti az egyéni képességek és a tehetség kibontakozását. 

- Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyzetet, a 

fogyatékosságot, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 

- Irányítja és értékeli csoportját, elvégzi a rábízott adminisztrációt, a 

helyettesítéseket. 

- Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda helyi nevelési programjának 

értékelésében, módosításában, a nevelési értekezleteken, az ünnepélyeken, 

rendezvényeken. 

- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben, illetve önképzéssel 

gyarapítja. 

- Tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal, óvja a 

gyermek jogait, tiszteli emberi méltóságát. 

- A gyermekeket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja a szülőt, kiemelt 

figyelemmel, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart  szükségesnek. 

- A szülő javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad. 

- Az energiával takarékoskodik. 

- Évente érvényesíti az egészségügyi kiskönyvét. 

- A gyermekek életkori fejlettségét figyelembe véve tervezi és szervezi a csoport 

mindennapjait. 

- Az intézmény céljait és feladatait, valamint a teljesítményértékelés szempontjait 

és a hozzárendelt indicator- rendszer követelményeit szem előtt tartva végzi 

munkáját. 
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Az óvodapedagógus jogai 
 
 

- A helyi nevelési program alapján, a nevelés módszereit megválaszthatja. 

- Hozzájuthat a munkájához szükséges ismeretekhez. 

- Gyakorolhatja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

- Szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vehet helyi,  

     regionális és  országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában. 

- Személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait  

     tiszteletben tartsák,  nevelői, oktatói tevékenységét elismerjék. 

Az óvodapedagógus feladatai általában 

 
 

- Közreműködik az óvoda közösségének kialakításában és fejlesztésében. 

-   Alkotó módon részt vállal: 

 a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, 

 a közös vállalások teljesítéséből, 

 az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, 

 az óvoda hagyományainak ápolásából, 

 gyermekek képességeinek fejlesztéséből és felzárkóztatásából, 

 tehetséggondozást szolgáló feladatokból, 

 a gyermekvédelmi tevékenységből, 

 a gyermekek egész napos foglalkoztatásának tervezéséből, szervezéséből,  

     irányításából.  

- A csoportjában minőségi munkát végez. (felkészülés, szervezés, ellenőrzés, 

értékelés). 

- A nevelőmunkával összefüggő megbeszéléseken részt vesz. 

- Elvégzi azokat az adminisztratív és szervezési feladatokat, melyeket az intézmény 

nevelőmunkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak. 

- Nevelőmunkáját tervszerűen végzi. 

- Részt vesz az óvoda szülői értekezletein, igény szerint fogadó órát tart. 

- Betartja az intézmény ETIKAI KÓDEX- ben megfogalmazottakat. 

- Elvégzi mindazokat a munkafeladatokat, amelyeket az óvodavezető (helyettes) 

rábíz. 
 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak 

biztosított jogokat, hatásköre az általa vezetett gyermekcsoportra terjed  ki. 
 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: A munkatársakkal, a szülőkkel, a 

társintézmények munkatársaival tart kapcsolatot. 
 

FELELŐSSÉGI KÖR 

Felelős kijelölt csoportjában a helyi nevelési program megvalósításáért, a gyermekek 

érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért. 
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- A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

- A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermek jogainak megsértéséért. 

- A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, 

elrontásáért. 

- A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 

- Helyettesítés 

- Kirándulás szervezése, rendezvények szervezése 

 

Jelen munkaköri leírás ……………………………………………..-én lép életbe. 

 

 

Veszprém, ………..év ……………………….hó ……….nap 

 

 

 

       …………………………………….. 

               Munkáltató 

 

 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem, az abban megfogalmazottakat 

megismertem és betartását magamra nézve kötelezőnek tartom. 

 

 

Veszprém, ……….év ………………….……hó ……….nap 

 

 

 

       …………………………………….. 

               Munkavállaló 
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2. függelék 

Óvodavezető-helyettes munkaköri leírása 

a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvodában 

 
MUNKÁLTATÓ 

NÉV, CÍM: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda      

  8200 Veszprém, Egry J. u.  55. 
 

MUNKAVÁLLALÓ 

NÉV:  

FEOR-SZÁM: 1328 

MUNKAKÖR 

BEOSZTÁS: óvodavezető-helyettes  

CÉL: Megbízott felelős vezetőként segíti az óvodavezető munkavégzését, közvetlenül 

irányítja és értékeli a beosztottak munkáját, részt vesz az óvodai tevékenység 

tervezésében, irányításában, ellenőrzésében. 
 

 

KÖZVETLEN FELETTESE:  óvodavezető 

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS: vezetői feladatokkal megbízott kollega   

MUNKAVÉGZÉS 

HELY: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Egry J. u.55.  

HETI MUNKAIDŐ: 22 óra csoportban 8 óra vezetői feladatok végzése. 

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: az éves Munkaterv szerint 

KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:  

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség. 
 

GYAKORLATI IDŐ:  5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett gyakorlat. 

ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatásra, a munkaügyre vonatkozó szakmai és jogi  

                                        szabályok, a belső szabályzati rendszer ismerete. 
 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Szervező képesség, a működési szabálytalanságok 

felismerése, megfelelő intézkedések hozatala, érzékenység a beosztottak egyenletes 

terhelésére. 
 

SZEMÉLYI  TULAJDONSÁGOK: Közszolgálati elhivatottság, kiváló    

kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, empátia,   

humorérzék. 
 

 



 7 

KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

- Munkáját az óvodavezető közvetlen irányításával, illetve munkamegosztással 

önállóan végzi. 

- Az óvodavezető távollétében teljes felelőséggel gyakorolja a vezetői feladatokat. 

- Gondoskodik a jogszabályok és a belső szabályzatok betartásáról. 

- Segíti a pedagógiai feladatok szakszerű végrehajtását. 

- Részt vesz a munkatervet, továbbképzési program, a helyettesítés rend 

elkészítésében. 

- Szervezi az intézményi ünnepélyeket, továbbképzéseket. 

- Beszámol a szervezeti egységek működéséről: a kitűnő eredményekről, a 

hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. 

- Aktívan részt vesz a vezetői és egyéb értekezleteken, melyről emlékeztető 

feljegyzést készít. 

- Ellenőrzi a munkafegyelmet, és az egészségügyi előírások megtartását, az 

adminisztrációt, a helyettesítéseket, az anyagfelhasználás takarékosságát, a 

vagyonvédelmet. 

- Beszámolót tart a nevelőtestületi értekezleteken a feladatokról, a tapasztalt 

pozitívumokról és hiányosságokról. 

- Beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére, az 

alkalmazottak munkavégzésére. 

- Minden hónapban elkészíti a túlórák, helyettesítési díjak kimutatását. 

- Vezeti a gyermekek intézményi nyilvántartását, a statisztikákat. 

- Az óvodára vonatkozó jogszabályokat figyeli, azokról tájékoztatja a kollégákat. 

- Nyilvántartja a dolgozók szabadságait. 

- Az óvoda bérgazdálkodásában aktívan közreműködik. 

- A dolgozók érdekeit, észrevételeit figyelembe véve javaslatot tesz az 

ésszerűsítésre. 

- Elvégzi mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az óvodavezető ellátja. 
 

JOGKÖR, HATÁSKÖR:  

Gyakorolja a vezető helyettesi jogokat, hatásköre kiterjed teljes feladatkörére, és az 

általa vezetett szervezeti egységre. Gazdasági jogkörrel rendelkezik. 
 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:  

A szülőkkel, a társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel, önkormányzati 

szervezetekkel, stb. tart munkakapcsolatot, az intézményt képviselve. 
 

FELELŐSSÉGI KÖR 

Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. Munkaköri 

tevékenységében személyes felelősséggel tartozik az óvoda vezetőjének. 

- Felelős az intézmény pedagógiai programjának megvalósításáért, az éves 

munkaterv feladatainak végrehajtásáért, a pedagógusok munkavégzéséért. 

- A gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért. 
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- Az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, az alkalmazottak 

munkafegyelméért. 

- A méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

- A dajkák munkájának irányításáért. 

 

Felelősségre vonható: 

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért. 

- Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért. 

- A jogszabályok, a munkahelyi fegyelemi és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 

- A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 

 

 

Jelen munkaköri leírás …………………………………………………..........-én lép 

életbe. 

 

 

Veszprém, ……………………………. 

 

 

 

       …………………………………….. 

               Munkáltató 

 

 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem, az abban foglaltakat ismerem és magamra 

nézve kötelezőnek tartom. 

 

 

Veszprém, ……………………………. 

 

 

 

       …………………………………….. 

               Munkavállaló 
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3.függelék 

Nemzetiségi óvodavezető helyettes munkaköri leírása 

a Veszprémi Egry úti Körzeti Óvodában 

 
MUNKÁLTATÓ 

NÉV, CÍM:  Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda     

  8200 Veszprém, Egry J. u.55. 
 

MUNKAVÁLLALÓ 

NÉV:   

KULCSSZÁM:  

FEOR-SZÁM: 1328 

MUNKAKÖR 

BEOSZTÁS: óvodavezető helyettes  

CÉL: Megbízott felelős vezetőként segíti az óvodavezető munkavégzését, közvetlenül 

irányítja és értékeli a beosztottak munkáját, részt vesz az óvodai tevékenység 

tervezésében, irányításában ellenőrzésében. 
 

KÖZVETLEN FELETTESE:  óvodavezető 

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS: vezetői feladatokkal megbízott kollega  

MUNKAVÉGZÉS 

HELY: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda      

      8200 Veszprém, Egry J. u.55.  
 

 

HETI MUNKAIDŐ: 22 óra csoportban 8 óra vezetői feladatok végzése. 

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: az éves Munkarend szerint 

KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:  

Főiskolai (vagy egyetemi) végzettség és szakképzettség. 
 

GYAKORLATI IDŐ:   
 

ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatásra, a munkaügyre vonatkozó szakmai és jogi  

                                               szabályok, a belső szabályzati rendszer ismerete. 

 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Szervező képesség, a működési szabálytalanságok 

felismerése, megfelelő intézkedések hozatala, érzékenység a beosztottak egyenletes 

terhelésére. 
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SZEMÉLYI  TULAJDONSÁGOK: Közszolgálati elhivatottság, kiváló    

                        kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, empátia,  

                        humorérzék. 

KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

- Felelős a német nemzetiségi tagozat munkájának színvonalas ellátásáért. 

- A vezető távollétében felelősséggel végzi vezetői teendőit. 

- Gondoskodik a napi nevelőmunka folyamatosságáról. 

- Részt vesz a vezetői megbeszéléseken, javaslatot tesz, véleményt mond, 

közreműködik a   döntéshozatal előkészítésében. 

- Kapcsolatot tart a nemzetiségi kisebbségi önkormányzattal és a társintézmények 

nemzetiségi tagozatának vezetőjével. A  közös látogatások megszervezésében 

közreműködik. 

- Ápolja a nemzetiségi hagyományokat, melybe bevonja a szülőket, nagyszülőket. 

- A fiatal német nemzetiségi kollégákkal megismerteti az óvoda nevelési 

programját és szokásait, segíti beilleszkedésüket. 

- Elkészíti a német nemzetiségi tagozat munkatervét. 

- Vezeti és szervezi a nemzetiségi tagozat pedagógiai és más munkáját. 

- Segíti  a német nemzetiségi óvodapedagógusok részvételét a szakmai 

továbbképzéseken. 

- Figyeli az óvodával és a német nemzetiségi tagozattal kapcsolatos pályázatokat. 

- Munkavédelmi szemléket vezet és bekapcsolódik a tűzrendészeti ellenőrzésbe. 

- Felelős a tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ellátásáért. 

- A tűzoltó készülékek évenkénti felülvizsgálatát ellenőrzi. 

- Gondoskodik a tűzriadó terv időnkénti kipróbálásáról. 

- Vezeti a baleseti jegyzőkönyveket. 

- Ellenőrzi a szülői támogatással beszerzett eszközök nyilvántartását, 

     vagyonvédelmét. 

- Az óvoda bérgazdálkodásában aktívan közreműködik. 

- A dolgozók érdekeit, észrevételeit figyelembe véve javaslatot tesz az 

ésszerűsítésre. 

- Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az óvodavezető megbízza. 

 
 

JOGKÖR, HATÁSKÖR:  

Gyakorolja a nemzetiségi óvodavezető helyettesi jogokat, hatásköre kiterjed teljes 

feladatkörére, és az általa vezetett német nemzetiségi tagozatra. 
 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:  

A szülőkkel, a társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel, önkormányzati 

szervezetekkel, stb. tart munkakapcsolatot, az intézményt képviselve. 
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FELELŐSSÉGI KÖR 

Felelős az intézmény pedagógiai programjának megvalósításáért, az éves munkaterv 

feladatainak végrehajtásáért. Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és 

tevékenységére. Munkaköri tevékenységében személyes felelősséggel tartozik az 

óvoda vezetőjének. 

Felelős: 

- A pedagógiai program megvalósításáért, a pedagógusok és a többi alkalmazott 

munkavégzéséért. 

- A gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért. 

- A rendezvények, ünnepélyek rendjéért, színvonaláért, a zökkenőmentes 

lebonyolításért. 

- A helyettesítések ellátásáért. 

- Az egészséges és biztonságos munkafeltételekért. 

- A méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

Felelősségre vonható: 

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy  hiányos 

elvégzéséért. 

- Az óvodavezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért. 

- A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 

- A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 

 

Jelen munkaköri leírás …………………………………………………..........-én lép 

életbe. 

 

 

Veszprém, ……………………………. 

 

 

       …………………………………….. 

               Munkáltató 

 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem, az abban foglaltakat ismerem és magamra 

nézve kötelezőnek tartom. 

 

 

Veszprém, ……………………………. 

 

 

       …………………………………….. 

               Munkavállaló 
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4.függelék 

Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása 

a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvodában 

 

 
MUNKÁLTATÓ 

NÉV,CÍM:  Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda      

  8200 Veszprém, Egry J. u.55. 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

NÉV:   

FEOR-SZÁM: 3410 

MUNKAKÖR 

BEOSZTÁS: pedagógiai asszisztens 

CÉL: Az óvodapedagógus gondozási és nevelési feladatainak segítése 
 

KÖZVETLEN FELETTESE: intézményvezető 

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS:  

MUNKAVÉGZÉS 

HELY: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda      

    8200 Veszprém, Egry J. u. 55. 

 

HETI MUNKAIDŐ:  

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: az éves munkarend szerint 

KÖVETELMÉNYEK: 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: középiskolai érettségi, 

pedagógiai asszisztensi szakképzettség 

GYAKORLATI IDŐ:  

ELVÁRT ISMERETEK:   Az óvoda nevelési, szakmai, jogi és egészségügyi  

előírásainak, belső szabályzatainak ismerete. 
                                       
 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK:A gyermekek kérdései, nehézségei iránti  

                                                érzékenység, szeretetteljes és példaadó viselkedés  

                                                gyakorlata 

 

SZEMÉLYI  TULAJDONSÁGOK: Tolerancia, elfogadás, gyermekek iránti 

tisztelet és szeretet.  Elhivatottság, 

pontosság, megbízhatóság, vidámság, 

játékosság. 
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KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

- A pedagógiai asszisztens a gyermek nevelése érdekében felelősséggel és 

önállóan végzi a munkáját. 

- Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a belső szabályzatok elvárásait, 

szakszerűen végrehajtja a feladatokat. 

- Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, 

személyiségük fejlődéséről, képességeik fejlesztéséről, a balesetek 

megelőzéséről. 

- Évente érvényesíti az egészségügyi kiskönyvét. 

- Feladata a kijelölt óvodai csoport felügyelete, kísérése, gondozása, igényes 

szabadidős foglalkoztatása a beosztás szerint. 

- Munkaidejében a gyermekkel való közvetlen foglalkozást lát el, az óvodai 

tevékenységek eszközeinek előkészítését, a különböző tevékenységre való 

szervezést és felkészülést végez. 

- A tevékenységek alatt az óvodapedagógus útmutatása alapján, vagy egyéni 

foglalkozással segíti a gyermek eredményességét. 

- Segít az óvodai csoport gondozási feladataiban, ügyel a személyi és 

környezete higiénés szabályok betartására, a helyes szokások kialakítására. 

- Aktívan részt vesz az óvodai programok előkészítésében, szervezésében, 

rendezvényeken segíti a programok megvalósítását. 

- Szerepet vállal a szervezett kulturális programokban. 

- Részt vesz meghívás esetén szülői értekezleten. 

- A játék és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében 

közreműködik az óvodapedagógus útmutatásait követve. 

- Precízen vezeti a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a munkájával 

kapcsolatos adminisztrációt. 

- Részt vesz megbeszéléseken, értekezleteken. 

- Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, 

amelyekkel felettese megbízta. 
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- A felsoroltakon kívül köteles a munkaköréhez kapcsolódó, a munkaköri 

leírásban nem nevesített pedagógiai feladatokat is ellátni, mellyel az 

intézményvezető megbízza. 
 

JOGKÖR, HATÁSKÖR:  
 

- Hatásköre kiterjed teljes tevékenységkörére 

- Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait 

- Jogosult ( és köteles ) a közvetlen vezetője figyelmét felhívni minden 

szabályellenes jelenségre. 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: A munkatársakkal és a gyermekek szüleivel tart 

                                                         kapcsolatot. 

 

FELELŐSSÉGI KÖR 

 

- A feladatkörébe tartozó tevékenység színvonalas teljesítése. 

- Feladatainak megszabott határidőre történő elvégzése. 

- Az intézmény dokumentumaiba, szabályzataiba megfogalmazott feladatok és 

követelmények teljesítése. 

 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

 

- Munkaköri feladatai be nem tartásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 

- A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

- A jogszabályok a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak 

és gyermekek jogainak megsértéséért. 

- A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, 

elrontásáért. 

- A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
 

 

 

Jelen munkaköri leírás ………………. lép életbe. 
 

 

       ..…………………………………… 

               Munkáltató 
 

 

 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem, az abban foglaltakat ismerem, és magamra 

nézve kötelezőnek tartom. 
     

       …………………………………… 

             Munkavállaló 
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5.függelék 

Óvodatitkár munkaköri leírása 

a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvodában 

 
MUNKÁLTATÓ 

NÉV, CÍM: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda      

  8200 Veszprém, Egry J. u. 55. 
 

MUNKAVÁLLALÓ 

NÉV: 

FEOR-SZÁM: 3619 

MUNKAKÖR 

BEOSZTÁS: óvodatitkár  

CÉL: Az óvodai ügyvitel és a tanügyi nyilvántartás vezetése, valamint az óvodavezető 

adminisztrációs teendőinek ellátása. Szövegszerkesztéssel, táblázatok, 

összesítések készítésével gépeli az intézményi működéshez szükséges leveleket, 

iratokat. Segíti a gazdasági egység adminisztrációs feladatellátását. 
 

KÖZVETLEN FELETTESE: óvodavezető 

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS:  óvodavezető, gazdasági ügyintéző 

MUNKAVÉGZÉS 

HELY:  Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda  8200 Veszprém, Egry J. u. 55. 

HETI MUNKAIDŐ: heti 40 óra 

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS:          hétfőtől-péntekig     8.00 – 16.00 

KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: Szakirányú középiskolai 

végzettség és szakképzettség 
 

GYAKORLATI IDŐ:   

ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatás szakmai és jogi előírásainak, a belső  

                                        szabályzatoknak az ismerete. 
 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: A számítógép felhasználói szintű gyakorlata, precíz, 

gyors gépírástudás, problémamegoldó képesség, rendszerező képesség, jó helyesírás 

és esztétikai érzék. 
 

SZEMÉLYI  TULAJDONSÁGOK: Pontosság, megbízhatóság, vidámság, nyugodt  

                                                         viselkedés, humorérzék, precizitás, gyorsaság. 
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KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

- Szervezi az óvoda hivatalos ügyeit, nyilvántartja, rangsorolja az ügyeket, 

telefonügyeletet tart. 

- Átveszi, kezeli a küldeményeket, iktatja az iratokat, csatolja az elő-iratokat, végzi 

a mutatózást.  

- Kezeli az ügyeket kísérő iratokat, továbbítja a határidős ügyiratokat – az 

intézményvezető szignálása után – az ügyintézőkhöz.  

- Nyilvántartja az ügyiratokat és a határidős ügyeket. 

- Előkészíti a kiadványozást, a kiadványokat továbbítja a postára, bérmentesíti a 

küldeményeket. 

- Tájékoztatást ad az érintetteknek az ügyben eljáró illetékes ügyintéző 

felhatalmazása alapján. 

- Gépeli a vezető által engedélyezett intézményi iratokat, szükség esetén 

jegyzőkönyvet vezet. 

- Vezeti a gyermekek intézményi nyilvántartását, a statisztikákat. (számítógépen) 

KIR 

- Az ügyiratokból hivatalos másolatot készít, az elintézett ügyek iratait irattárba 

helyezi. 

- Kezeli az irattárat, rendezi, elkészíti az irattári jegyzékeket, elvégzi az 

iratselejtezést és a levéltári átadást.  

- Ismerje, használja a számítógép operációs rendszerét, a programokat 

(szövegszerkesztő, táblázatkezelő), végrehajtja az adatrögzítési és dokumentációs 

feladatokat. 

- Mindenkor alkalmazza a helyesírási szabályokat. Igény szerint kinyomtatja, vagy 

lemezre menti a dokumentumokat. 

- Elvégzi a levelezések, statisztikai jelentések, értékelések, kimutatások, 

táblázatok, szöveges beszámolók gépelését. 

- Érvényesíti az iratkészítés formai szempontjait, kitölti értelemszerűen a 

nyugtákat, elismervényeket, kötelezvényeket, meghatalmazást. Pályázatot készít 

a tartalmi sajátosságok figyelembevételével. 

- Határidőre elvégzi a vezetési és működtetési célú gépeléseket, ellátja a gazdasági 

tárgyú levelezést. Elsőbbséget ad az óvodavezető és a gazdasági ügyintéző 

megbízásainak. 

- Gondoskodik arról, hogy a sürgős levelek időben kerüljenek iktatásra és 

elküldésre. 

- Belső iratokat, jegyzőkönyvet, feljegyzést, körlevelet rögzít az értekezleteken, 

tárgyalásokon való személyes jelenlét, diktálás, vagy diktafonos rögzítés alapján. 

- Megírja a gazdasági tevékenységhez szükséges iratokat (ajánlat, megrendelés, 

visszaigazolás, szállítási értesítés, a hibás teljesítés meghatározása, pénzügyi 

iratok). 

- Évente elvégzi az intézményi iratok selejtezését. 

- Áttekinthető rendben tartja a tanügyi nyomtatványokat. 

- Munkája során kapcsolatot tart a tagintézménnyel. 

- Nyilvántartja a pedagógus igazolványokat. 
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- Nyilvántartja a dolgozók naponkénti jelenlétét. (Jelenléti ívek)  

- Nyilvántartja, leltározza a kis értékű tárgyi eszközöket.  

- Az óvodavezető útmutatásai szerint segíti az óvoda szakszervezeti szervének, 

közalkalmazotti tanácsának adminisztrációs munkáját. 

- Az óvodavezető útmutatásával segíti a szakmai munkaközösségek, a 

gyermekvédelmi felelős, az élelmezésvezető és a gazdasági ügyintéző munkáját. 

- Végzi a fénymásolásokat. Az intézmény munkavállalói (pedagógusok) részére 

csak vezetői engedély alapján teljesít gépelési, másolási feladatokat akkor is, ha 

az irat tárgya hivatalos, vagy kapcsolódik az oktatás gyakorlatához. 

- Az aktuális hirdetéseket, kéréseket elhelyezi a bejárati ajtókon, és ha lejárt leszedi. 

- Alkalmanként segédkezik a vendégek fogadásában. 

- Előkészíti az óvodában folyó védőnői vizsgálatokat. Segíti a dolgozók 

egészségügyi vizsgálatát. 

- Nyilvántartja és postázza a csoportok által elkészített rajzpályázatokat. 

- Étkezési térítési díj beszedésekor biztonsági felügyelet biztosít. 

- Gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett, és 

bármikor ellenőrizhető állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek 

megfeleljenek. 

- Az ügyintézés során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, a 

munkatársakkal, ügyfelekkel korrekt kapcsolatot tart fenn. 

- Önálló intézkedési jogkörrel nem rendelkezik. 

- Minden olyan kérdésben, amely döntést igényel egyeztet az óvodavezetővel. 

- Anyagi felelősséggel tartozik az általa kezelt pénzért, anyagokért, eszközökért. 

- Feladatainak eredményes végrehajtása érdekében együttműködik munkatársaival 

és feletteseivel. A szükséges tájékoztatást, információt biztosítja számukra. 

- Betartja az előírt munkavédelmi, baleset megelőzési és tűzvédelmi szabályokat. 

- Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a feladatokat, amelyekkel 

az óvodavezető (helyettes) megbízza. 
 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: Hatásköre kiterjed teljes tevékenységére. Gyakorolja a 

munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles) az 

óvodavezető figyelmét felhívni, ha valami nem felel meg a szabályoknak, belső 

utasításoknak. 
 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: Az óvodavezető kapcsolattartásának szervezése, a 

meghívott vendégek és látogatók fogadása, a szülőkkel, a társintézmények 

munkatársaival tart kapcsolatot. 
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FELELŐSSÉGI KÖR 

Munkaköre bizalmi jellegű, ezért felelős a tudomására jutott információk titkos 

kezeléséért. Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre 

vonható: 

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért. 

- A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

- A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 

- A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért. 

- A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

 

 

 

Jelen munkaköri leírás …………………………………………………..........-én lép 

életbe. 

 

 

Veszprém, ……év.…………………hó……nap 

 

 

 

       …………………………………….. 

               Munkáltató 

 

 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem, az abban megfogalmazottakat 

megismertem, és betartását magamra nézve kötelezőnek tartom.  

 

Veszprém, ……év…………………hó ……nap 

 

 

 

       …………………………………….. 

               Munkavállaló 
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6.függelék 

Dajka munkaköri leírása 

a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvodában 

 
 

MUNKÁLTATÓ 

NÉV,CÍM:  Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda      

  8200 Veszprém, Egry J. u.55. 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

NÉV: 

FEOR-SZÁM: 5221 

MUNKAKÖR 

BEOSZTÁS: dajka   

CÉL: A rábízott gyermekek gondozása, felügyelete, nevelése a helyi nevelési  

program szerint, az óvodai  környezet rendjének, tisztaságának fenntartása, az 

étkeztetéssel kapcsolatos feladatok elvégzése. 

 

KÖZVETLEN FELETTESE: óvodavezető-helyettes 

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS: a pavilonban dolgozó társa, vagy más dajka 
 

MUNKAVÉGZÉS 

HELY:   Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda      

     8200 Veszprém, Egry J. u.55. 

 

HETI MUNKAIDŐ: 40 óra 

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS:  az éves Munkarend szerint 

KÖVETELMÉNYEK: 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: dajka tanfolyam elvégzése, vagy  

                                                                              középfokú végzettség 

GYAKORLATI IDŐ: 3 hónap 

 

ELVÁRT ISMERETEK:  Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak és  belső  

      szabályzatainak ismerete 

 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata. 

SZEMÉLYI  TULAJDONSÁGOK: Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, 

segítőkészség. 
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KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

- Betartja a munkafegyelmet: a belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási 

szabályait és az egészségügyi előírásokat. 

- Az óvodában-munkaruhában tartózkodik, és balesetveszélyes cipőt, papucsot 

nem használhat! 

- Ellátja a gyermekek gondozását: tevékenyen segít az öltözködésnél, vetkőzésnél, 

a tisztálkodásnál, az étkezésnél, a lefekvésnél, felkelésnél; segíti a szokások 

kialakítását. 

- Részt vesz a gyermekek felügyeletében, a nevelésben, a rendezvényeken, az 

alkalmazotti értekezleteken, segítőként a csoport kirándulásain, sétáin. 

- Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről. A rábízott 

gyermeket nem hagyhatja felügyelet nélkül! 

- Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemben beszél a gyermekekkel. 

- Felel az óvoda helyiségeinek rendjéért, tisztán és rendben tartásáért.  

- Előkészíti az óvodai napirend eszközeit, a pihenő időre megágyaz, étkezéskor 

tálal (váltott köpenyben), használat után helyre rakja a felszereléseket. 

- Az étkezés kulturált feltételeit megteremti. (dupla teríték, kistányér 

süteményhez, kés, villa, fejlettségnek és igénynek megfelelően.) 

- Egész nap biztosítja a gyermekek folyadék igényének kielégítését.(csoportszoba, 

udvar) 

- A tányérokat, poharakat, egyéb edényeket óvatosan, gondosan mosogatja. 

- Ételmintát tesz el a szülők által behozott tortából, süteményekből. 

- A HACCP előírásait betartja, a dokumentációt naprakészen vezeti. 

- Mosogatáshoz csak akkor húzhatja ki a kocsit, ha már minden gyermek lefeküdt. 

- A napi takarítási munkákat úgy kell megszerveznie, hogy a gyermekek 

tevékenységét ne zavarja. 

- A tisztítószereket elkülönítve, biztonságosan, a gyermekektől elzárt helyen 

tartja. 

- A nyári udvari élet megszervezésében részt vállal. 

- A délelőtti- délutáni munka elvégzése után segít az óvónőnek a gyermekek 

levegőztetésében. 

- Felelős az óvodai tulajdon védelméért, a helyiségek leltárban feltüntetett 

tárgyaiért. 

- Az általa használt kisgépeket az előírásnak megfelelően üzemelteti, a 

munkavédelmi előírásokat betartja. 

- Az energiával (víz, villany) takarékoskodik. 

- Betartja az egészségügyi előírásokat. 

- Egészségügyi kiskönyvét évente érvényesíti. 

- Amikor utolsónak hagyja el az óvoda épületét, felelőséggel zárja  azt. 

(meggyőződik az ajtók, ablakok zárásáról) 

- A gyermekek fésűit, fogmosó poharait rendszeresen tisztán tartja. 

- A szülőkkel szemben udvarias magatartást tanúsít. 

- Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 
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- Segít a tízórai, az ebéd, az uzsonna kiosztásában. 

- A gyermekek környezetének, esztétikai rendjének érdekében naponta elvégzi a 

csoportszoba, az öltöző, a mosdó , WC takarítását, portalanítását, szükség szerint 

fertőtlenítését és portalanítását az egészségügyi előírásoknak megfelelően. 

- Munkájával, vagy az intézmény működésével összefüggő észrevételeiről – 

tájékoztatja közvetlen felettesét 

- Nevelési kérdésekben felvilágosítást nem adhat, az óvoda belső ügyeivel 

kapcsolatos információkat hivatali titokként kezeli. 

- Pedagógusokról, dajkákról, gyermekekről és szüleikről elmarasztaló, negatív 

véleményt mások előtt nem nyilváníthat. 

- Csoportösszevonáskor felügyel a folyosón és útbaigazítja a szülőket. 

- Figyelemmel kíséri az udvarról bemenő gyermekeket, segítséget ad nekik 

(mosdó, WC használat) 

- A gyermekek ágyneműjét 2 hetente, illetve fertőző betegség esetén azonnal haza 

adja a szülőknek mosásra.  

- Feladata a textíliák mosása, vasalása, javítása.  

- A hűtő tisztítása hetente beosztás szerint. (A leolvasztás szükség szerint.) 

- A nagytakarítás során különös gonddal végzi el a fertőtlenítést, a bútorok, játékok, 

csövek, fűtőtestek, ablakok, ajtók, burkolatok lemosását. 

-  Járvány esetén gyakrabban, szükség szerint. 

- Ha szükséges seprés, hólapátolás, jégmentesítés, udvar gondozás, homok felásás. 

- Hiányzása esetén értesíti az óvodavezető-helyettest és a váltótársát a helyettesítés 

megoldása érdekében. 

- Túlmunkára az erre vonatkozó szabályok betartásával osztható be külön 

díjazásért. 

- Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel alkalmanként az óvodavezető, 

vagy helyettese megbízza. 

 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított  

                                          jogait, hatásköre munkaterületére terjed ki. 

 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: A munkatársakkal és a gyermekek szüleivel tart 

                                                         kapcsolatot. 
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FELELŐSSÉGI KÖR 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért. 

- A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

- A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 

- A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól 

eltérő használatáért, elrontásáért. 

- A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 

- Ügyeleti beosztás esetén felelősségteljesen használja az óvoda riasztó 

berendezését. 

 

Szükség esetén: 

- Atlétikai foglalkozásra kíséret biztosítása. 

- Cukorbeteg gyermekek gondozása, étkezésük figyelemmel kísérése. 

- Táplálék allergiás gyermekek étkezésének felügyelete, étkezésük figyelemmel 

kísérése segítése. 

- Séták, kirándulások alkalmával gyermekek kísérete. 

 

Jelen munkaköri leírás ………………………………………-én lép életbe. 

 

 

Veszprém, ……………………………….. 

 

 

 

………………………………….. 

Munkáltató 

 

 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem, az abban megfogalmazottakat 

megismertem, és betartását magamra nézve kötelezőnek tartom. 

 

Veszprém, ………év……………hó………nap 

 

 

     

       …………………………………… 

             Munkavállaló 
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7.függelék 

Gazdasági ügyintéző munkaköri leírása 

a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvodában 

 
MUNKÁLTATÓ 

NÉV, CÍM: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda      

  8200 Veszprém, Egry J. u. 55. 
 

MUNKAVÁLLALÓ 

NÉV: 

FEOR-SZÁM: 3614 

MUNKAKÖR 

BEOSZTÁS: gazdasági ügyintéző   

CÉL: Az óvoda gazdasági feladatkörének (ügyvitel, munkaügy, 

társadalombiztosítás, technikai irányítás, stb.) elvégzése, a gazdasági 

nyilvántartás vezetése, és az óvodavezető döntéseinek előkészítése. 
 

KÖZVETLEN FELETTESE: óvodavezető 

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS: Tagóvoda gazdasági ügyintézője 

MUNKAVÉGZÉS 

HELY: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda      

    8200 Veszprém, Egry J. u.55. 

 
HETI MUNKAIDŐ: heti 40 óra 

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS:  hétfőtől-péntekig     7.00 - 15.00 óra 

KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: Szakirányú felső(közép) fokú  

                                                                           végzettség és szakképzettség. 
 

GYAKORLATI IDŐ:  

ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatás és az intézményi gazdálkodásra vonatkozó  

                                        szakmai és jogi előírások, a belső szabályzatok ismerete. 
 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Az alkalmazott gazdasági szoftver felhasználói  

                                             gyakorlata, precíz és gyors problémamegoldó képesség. 
 

SZEMÉLYI  TULAJDONSÁGOK: Pontosság, megbízhatóság, racionalitás. 
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KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

- Elvégzi és nyilvántartja az óvoda gazdasági ügykörét, kezeli az ügyek kísérő 

iratait. 

- Részt vesz a költségvetés elkészítésében, negyedévenként ellenőrzi a 

nyilvántartások alapján az óvoda költségvetésének egyenlegét. 

- Minden hónapban elkészíti a változásjelentést, és a túlórák, helyettesítési díjak 

kimutatását, a KIRA rendszerben rögzíti. 

- A számlákat naprakészen könyveli, az ellátmányt elszámolja. 

- Határidőre teljesíti a szükséges kimutatásokat és összesítéseket, és az 

intézményvezető aláírása után továbbítja az igényelt ügyiratokat a hivatali 

címzettekhez. 

- Kezeli a számlákat, a szigorú elszámolású pénzkezelési nyomtatványokat. 

- Elszámolja, kifizeti a bejáró dolgozók utazási költségeit, a kiküldetés és 

tanfolyami költségeket. 

- Naprakészen vezeti a bérnyilvántartást. Elvégzi a megfelelő egyeztetéseket 

(MÁK, VeinSzol, intézményvezető). 

- A személyi anyagokat rendezi az intézményvezetővel. 

- Nyilvántartja és elkészíti a dolgozók fizetéselőleg kérési papírjait. 

- Végzi a munkaügyi adminisztrációt (kinevezés, módosítás, átsorolás, adatlap, 

személyi adatok változása, közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, elszámoló 

lap, határozatok, stb.) 

- Vezeti a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos adatokat, számlákat – elszámol 

év végén. 

- Elkészíti – dolgozói kérésre – a munkáltatói jövedelemigazolásokat.  

- Elkészíti a havi táppénz kimutatást és eljuttatja a MÁK- hoz. 

- Anyagi felelősséggel tartozik az általa kezelt készpénzért, anyagokért, 

eszközökért. 

- Irányítja – az intézményvezető instrukciói alapján – a technikai alkalmazottak 

feladat ellátását. 

- Beszerzéssel biztosítja a gazdasági feladatok ellátásához szükséges 

nyomtatványokat, a munka és tűzvédelmi feladatok végrehajtásához előírt tárgyi 

feltételeket. 

- Vezeti a vagyonnyilvántartást, elvégzi a nagy értékű vagyonkezeléssel 

kapcsolatos nyilvántartásokat, leltárakat. Előkészíti a selejtezést.  

- Ellenőrzi a megrendeléseket, beszerzéseket, a beszerzések számláit. 

- Felelős a jelentési, elszámolási kötelezettségek határidőre való elvégzéséért. 

- Kimutatásokat készít, rendszerez. 

- Nyilvántartja a közhasznú dolgozókat. 

- Összegyűjti, ellenőrzi a javításra váró hibákat, azokat jelzi a VKSZ Zrt. 

hibabejelentőjén. 

- A vezető-helyettessel egyeztetve megrendeli a munkát. Szükség szerint 

gondoskodik a javításhoz szükséges anyagok beszerzéséről. 

- A karbantartási munkák elvégzését ellenőrzi és igazolja. 

- Nagyobb munka esetén árajánlatot, költségvetést kér egy, vagy több kivitelezőtől. 
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- A költségvetés tervezéséhez előzetesen beszerzi az elvégzendő munkák 

árajánlatát. 

- A gyógyszerek beszerzéséről, megfelelő tárolásáról, rendszeres hó végi 

ellenőrzéséről gondoskodik. 

- A veszélyes hulladékok nyilvántartásáról, megfelelő tárolásáról és 

elszállíttatásáról gondoskodik. 

- A személyi anyagokat iktatja. 

- Elkészíti az éves adóbevallással kapcsolatos munkákat (nyomtatványok, 

nyilatkozatok kiadásai igazolások begyűjtése, továbbítása a MÁK felé). 

- Az óvodavezetővel való egyeztetés után elkészíti a havi likviditási tervet. 

- Vezeti a közalkalmazotti nyilvántartási lapokat. 

- Gondoskodik – az élelmiszeren kívül – a beszerzésekről, ezek megrendeléséről. 

Megrendeléseit a vezető-helyettes, vagy a vezető aláírásával hagyatja jóvá. 

- A vásárolt anyagokat, eszközöket a dolgozóknak használatra kiadja. 

- Nyomtatványokat kezel és rendel az óvodavezetővel való egyeztetés után. 

- Az óvoda nyári szünetében, a karbantartási, nagytakarítási munkák idején 

szervezi, irányítja a takarítást végzők munkáját. 

- Számba veszi, nyilvántartja az audiovizuális eszközöket. 

- Az eszközök hanyag kezeléséről észrevételt tesz az óvodavezetőnek. 

- Előterjesztést készít az új beszerzésekről, illetve selejtezésekről. 

- Szükség szerint segédkezik a vendégek fogadásában. 

- Szükség esetén elviszi a leveleket a postára, vagy a VeinSzol- ba. 

- Felelős környezete tisztaságáért, esztétikusságáért. 

- A takarékosság elveit szem előtt tartja. 

- Az óvoda működésével kapcsolatos információit hivatali titokként kezeli. 

- Minden olyan kérdésben, mely döntést igényel egyeztet az óvodavezetővel. 

- Beszerzi, kiadja az irodaszereket. 

- Fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az intézményvezető 

megbízza. 
 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított 

jogait. Jogosult (és köteles) az intézményvezető figyelmét felhívni, ha valami nem 

felel meg a szabályoknak, belső utasításoknak. 
 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: - Az óvodavezető-helyettes, tagóvoda-vezető,  

      tagóvoda gazdasági ügyintéző 

- Társintézmények munkatársaival való 

kapcsolat 
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FELELŐSSÉGI KÖR 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért. 

- A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

- A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 

- A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért. 

- A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
 

 

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 

 

 

 

 

Jelen munkaköri leírás …………………………………………………..........-én lép 

életbe. 

 

 

Veszprém, ……………………………. 

 

 

 

       …………………………………….. 

               Munkáltató 

 

 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem, az abban foglaltakat ismerem és magamra 

nézve kötelezőnek tartom. 

 

 

Veszprém, ……………………………. 

 

 

 

       …………………………………….. 

               Munkavállaló 
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8.függelék 

Élelmezésvezető munkaköri leírása 

a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvodában 

 
MUNKÁLTATÓ 

NÉV, CÍM: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda      

  8200 Veszprém, Egry J. u.55. 
 

MUNKAVÁLLALÓ 

NÉV: 

FEOR-SZÁM: 3222 

MUNKAKÖR 

BEOSZTÁS: élelmezésvezető    

CÉL: A gyermekek és alkalmazottak egészséges étkeztetésének zavartalan 

biztosítása, a konyha előírás szerinti működésének felelős és előírásos 

vezetése, a közegészségügyi és más jogszabályok betartatása. 
 

KÖZVETLEN FELETTESE: óvodavezető 

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS:  gazdasági ügyintéző, szakácsnő 

                                                   

MUNKAVÉGZÉS 

HELY: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda      

    8200 Veszprém, Egry J. u. 55. 

HETI MUNKAIDŐ: 40 óra 

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: éves munkarend szerint 

KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: Középiskolai végzettség és 

szakirányú szakképzettség, közegészségügyi és HACCP tanfolyam, érvényes 

egészségügyi könyv. 

 

GYAKORLATI IDŐ: Legalább 3 év konyhaüzemi gyakorlat. 

ELVÁRT ISMERETEK: A gazdálkodási és közegészségügyi előírások, a belső  

                                        szabályzatok  ismerete. 
 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: A nyersanyagok szabályszerű felhasználási 

jártassága, és az egészséges táplálkozás megvalósítási gyakorlata, a  

szabálytalanságok felismerése. 
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SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Pontosság, megbízhatóság, higiéné, választékos  

ízlés, megbízhatóság 
 

KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

- A főzéshez szükséges élelmezési nyersanyagokat a megfelelő minőség 

biztosításával rendeli meg, és a lehető legkedvezőbb gazdasági feltételek mellett 

szerzi be. 

- Csak kifogástalan anyag felhasználását engedélyezi, szükség esetén étlapot 

változtat. 

- A szakácsnővel összeállítja a heti étlapot a táplálkozás-egészségtani szempontok 

figyelembevételével, majd az óvodavezető-helyettessel egyeztet. Jóváhagyás után 

a heti étlapot a faliújságra kifüggeszti. 

- A főzéshez a napi ételkészítéshez szükséges nyersanyagokat mérlegelve adja ki a 

szakácsnőnek. 

- Irányítja és ellenőrzi a konyhai dolgozók munkáját. 

- Felel az egészségügyi rendszabályok megtartásáért. A konyhai dolgozók 

egészségügyi könyveit figyelemmel kíséri. 

- Ellenőrzi a konyha biztonságos működéséhez szükséges munkavédelmi, 

tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályok feltételeit és megtartását. 

- Irányítja és ellenőrzi az élelmezési raktár, az előkészítő, főző, mosogató 

helyiségek, valamint a berendezések, gépek rendeltetésszerű és szabályos 

használatát. 

- Beszedi a gyermekek szüleitől és a dolgozóktól az étkezési térítési díjakat, majd 

befizeti azt a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően. Elvégzi az ezzel 

kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Az óvodába új gyermek érkezésekor 

megnyilatkoztatja a szülőt. Nyilatkozat tartalmazza, hogy a gyermek részére jár- 

e kedvezményes térítési díj. Nyilatkozatot megőrzi és nyomon követi azok 

hatályosságát. 

- Vezeti az élelmezési anyagok, készletek raktári nyilvántartását, figyelemmel 

kíséri azok napi változását és elkészíti a hó végi elszámolást. 

- Havonta kimutatást végez az étkező gyermek és felnőtt létszámról – 

csoportonként. 

- Havonként elkészíti az étkezők nyilvántartásának névsorait és elvégzi a 

számfejtést. Havonta összesítőt készít a befizetett összegről, negyedévente pedig 

a hátralékosokról. 

- Az óvodai intézmény leltári ütemtervének megfelelősen részt vesz az irányítása 

alá tartozó egységek selejtezési, illetve leltározási feladataiban, s elvégzi az ezzel 

kapcsolatos adminisztratív feladatokat. 

- Anyagi felelősséggel tartozik az általa felvett és kezelt pénzért, raktári anyagokért 

és eszközökért. A jelentési, elszámolási kötelezettségeket határidőre elvégzi. 

- A gyámügyi étkezési díjkedvezmények igénylésénél elvégzi a benyújtott 

igazolások alapján a számításokat, összegzéseket – a gyermekvédelmi felelőssel. 
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- Kezeli az élelmiszer-raktárakat. Rendjükért, tisztaságukért, az anyagok szabályos 

tárolásáért felelős. 

- Megbízás esetén felveszi a készpénzt a VeinSzol- ban. Kezeli a 

készpénzellátmányt. 

 

- Javaslatot tesz a konyhai dolgozók munkarendjére, szabadságolásuk idejére, 

jutalmazásukra. A munkáltatásukkal összefüggő vezetői döntések 

előkészítésében közreműködik. 

- Felelős a mennyiségileg és minőségileg kielégítő, időben pontos étkeztetésért. 

- Felel a HACCP rendszer betartatásáért. 

- Ellenőrzi az éthordós ebéd kiosztását higiéniai és mennyiségi szempontból. 

- Ellenőrzi az ételminta vételt. 

- Ellenőrzi a munkafegyelmi, a munkavédelmi és közegészségügyi, valamint a 

minőségbiztosítási előírások betartását, a védőruhák viselését, az ételminták 

előírás szerinti megőrzését, a főzés és a többfázisú mosogatás tevékenységeit. 

- Ügyel az egészségügyi doboz rendjére és a hiányzó dolgokat pótolja. 

- Ellátja mindazokat a gazdasági ügyintézés körébe tartozó feladatokat is, 

melyekkel a leírtakon túl, esetenként az óvodavezető megbízza. 
 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított 

jogait. Jogosult (és köteles) felettese figyelmét felhívni, ha valami nem felel meg a 

szabályoknak, belső utasításoknak. Hatásköre kiterjed teljes munkaterületére. 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: A munkatársakkal, az étkeztetést igénybevevők 

és a szolgáltatókkal, az egészségügyi felügyelettel tart kapcsolatot. 

 

FELELŐSSÉGI KÖR 

Felel a konyha szabályszerű működtetéséért, a gyermekek és dolgozók egészséges 

étkeztetéséért, felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, a raktárak 

kezelésére. 

Felelősségre vonható: 

- Munkaköri feledatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

- A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

- A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és  

     gyermekek  jogainak megsértéséért. 

- A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól 

eltérő használatáért,  elrontásáért. 

- A vagyonbiztonság és higiénia veszélyeztetéséért. 

- A nyersanyagok hiányos mennyiségű vagy minőségű felhasználásáért, az 

egészségügyi előírások elmulasztásáért. 
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EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 

- Tisztító és takarítószereket és eszközöket rendel, azokat meghatározott 

időpontban kiosztja felhasználásra a dajkáknak és a szakácsnőnek. 

- Alkalmanként segédkezik a vendégek fogadásában és kiszolgálásában. 

- Az ételallergiás gyermekek számára előírt alapanyagokat és élelmiszereket 

megvásárolja. 
 
 

 

 

 

 

 

Jelen munkaköri leírás ……………………………………………-én lép életbe. 
 

 
 

Veszprém,………év……………………hó………nap. 
 

 
 

      …………………………………………… 

                  Munkáltató 

 

 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem, az abban megfogalmazottakat 

megismertem és betartását magamra nézve kötelezőnek tartom. 
 

 

 

Veszprém,…………év…………………hó…………nap. 
 

 

 

 

      …………………………………………… 

               Munkavállaló 
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9.függelék 

Szakács munkaköri leírása 

a Veszprémi Egry Úti körzeti Óvodában 

 
MUNKÁLTATÓ 

NÉV, CÍM: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda      

   8200 Veszprém, Egry J. u. 55. 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

NÉV:  

FEOR-SZÁM: 5134 

 
MUNKAKÖR 

BEOSZTÁS:   szakács 

CÉL: Az intézményi dolgozók és gyermekek számára a napi étkezéshez szükséges 

ételek elkészítése, tálalása az egészségügyi előírások betartásával, valamint 

a konyha tisztántartásával. 
 

KÖZVETLEN FELETTESE:  élelmezésvezető 

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS:  élelmezésvezető 

MUNKAVÉGZÉS 

HELY: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda 

HETI MUNKAIDŐ:  40 óra 

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS : az éves munkaterv szerint 

KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: Szakirányú iskolai végzettség és 

képzettség, közegészségügyi és HACCP tanfolyam, érvényes egészségügyi könyv. 
 

GYAKORLATI IDŐ: legalább 2 év konyhai gyakorlat 
 

ELVÁRT ISMERETEK: Az óvoda működési és közegészségügyi előírásainak, belső 

ismerete. 
 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: A nyersanyagok szabályszerű felhasználásának és a 

korszerű táplálkozás megvalósításának gyakorlata, a szabálytalanságok felismerése. 

 

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Pontosság, megbízhatóság, higiéné, választékos 

ízlés. 
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KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

- Munkavégzéséhez köteles védőruhát viselni! Balesetveszélyes cipőt, papucsot 

nem használhat! 

- Elkészíti, - és láttamoztatja az intézményvezetővel - konyha munkarendjét, majd 

elhelyezi feltűnő helyen. 

- Betartja és betartatja a munkafegyelmet: a belső szabályzatokat, a közösségi élet 

magatartási szabályait és az egészségügyi előírásokat. 

- Gondoskodik saját és munkatársai testi épségéről, a balesetek megelőzéséről. 

- Az élelmezésvezetővel pontosan kiméri a főzéshez szükséges nyersanyagokat, 

végzi és irányítja az ételek előkészítését, elkészítését és tálalását. 

- Előírás szerint ételmintát vesz és tárol valamennyi ételféleségből. 

- Ellenőrzi az élelmezési raktár rendjét, a többfázisú mosogatást, a takarítást, a 

hűtők szakszerű használatát. 

- Irányítja és ellenőrzi a konyhai alkalmazottak munkavégzését (A konyhában csak 

konyhai dolgozó tartózkodhat!). 

- Az élelmezésvezetővel elkészíti a heti étlapot, a megrendelőket, számlákat leadja. 

A konyha rendjének, tisztaságának fenntartása: 

- A konyha helyiségeit tisztán és rendben tartja: naponta végeztet fertőtlenítő 

takarítást, portalanító lemosást. 

- Előkészítteti a főzéstechnikai eszközöket, használat után helyre rakatja a 

felszereléseket. 

- Szervezi a konyha nagytakarítását: ablakok, ajtók, berendezési tárgyak, eszközök 

tisztítását és fertőtlenítését, és maga is részt vesz benne. 

- Az óvoda napirendjében meghatározott időre elkészíti a konyhai dolgozók 

közreműködésével a  tízórait, ebédet, uzsonnát. 

- Biztosítja az elkészített ételek megfelelő minőségét. 

- Gondoskodik az elkészített ételek megfelelő adagolásáról. 

- Gondosan végzi az éthordós ebédek kiosztását, ügyelve az egészségügyi 

szabályok betartására. 

- Részt vesz a konyha és ebédlő eszközeinek leltározásában. 

- Elvégzi azokat az egyéb munkafeladatokat, amelyeket az óvodavezető (helyettes) 

rábíz. 
 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított  

                                          jogait, hatásköre munkaterületére terjed ki. 
 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: A munkatársakkal és a szolgáltatókkal tart  

                                                         kapcsolatot. 
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FELELŐSSÉGI KÖR 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

 

- Munkaköri feledatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért. 

- A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

- A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és 

gyermekek jogainak megsértéséért. 

- A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól 

eltérő használatáért, elrontásáért. 

- A vagyonbiztonság és higiénia veszélyeztetéséért. 

- A nyersanyagok hiányos mennyiségű és minőségű felhasználásáért, az 

egsézségügyi előírások elmulasztásáért. 

- A konyhában idegenek ne tartózkodjanak. 
 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 

 

- Az óvoda nyitásakor felelősségteljesen használja a riasztóberendezést. 
 

 

 

Jelen munkaköri leírás …………………………………………………-én lép 

életbe. 

 

 

Veszprém,…………..év…………………….hó…………nap 

 
 

     

        ……………………………………….. 

          Munkáltató 
 

 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem, az abban megfogalmazottakat 

megismertem és betartását magamra nézve kötelezőnek tartom.. 
 

 

 

Veszprém,…………év……………………..hó………  nap 
 

     

 

        ……………………………………….. 

             Munkavállaló 
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10.függelék 

 

Konyhai kisegítő munkaköri leírása 

a Veszprémi  Egry Úti Körzeti Óvoda 

 
MUNKÁLTATÓ 

NÉV, CÍM: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda      

  8200 Veszprém, Egry J. u.55. 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

NÉV:   

FEOR-SZÁM: 9236 
 

MUNKAKÖR 

BEOSZTÁS:  konyhai kisegítő   

CÉL: A gyermekélelmezés; konyhán az étel előkészítése, főzése (melegítése), ebédlői 

kiszolgálása, a konyha tisztántartása, és a fogadókészség biztosítása. 
 

KÖZVETLEN FELETTESE:  szakácsnő 

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS: konyhai munkatársak 

MUNKAVÉGZÉS 

HELY: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda      

    8200 Veszprém, Egry J. u.55. 
 

HETI MUNKAIDŐ: 40 óra 

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: az éves munkarend szerint 

KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: Szakmunkásképző iskolai 

végzettség, közegészségügyi és HACCP tanfolyam, és érvényes egészségügyi 

könyv. 

 

GYAKORLATI IDŐ: 3 hónap 

ELVÁRT ISMERETEK: A konyha működési és egészségügyi előírásainak, a belső  

                                         szabályzatoknak az ismerete. 

 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Kézügyesség, alkalmazkodó képesség, figyelem- 

                                                   koncentráció, a szabályok gyakorlati alkalmazása. 

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Pontosság, megbízhatóság, higiéné, gyors                    

                                                             tempó. 
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KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

Ételkészítés és kiegészítő műveletek: 

- Munkavégzéséhez köteles védőruhát viselni! Balesetveszélyes cipőt, papucsot 

nem használhat! 

- Az élelmezésvezető és a szakácsnő irányításával az étel előkészítő, főző és raktári 

munkákat végzi, továbbá a kijelölt feladatokat ellátja. 

- Részt vesz a nyersanyag szállításában, az anyagkimérésben, és az 

ételadagolásában. 

- Irányítás alapján hidegkonyhai készítményeket önállóan készít. 

- Használati előírás szerint, balesetmentesen működteti a konyha gépeit. 

- A szennyeződött edényeket, eszközöket előírás szerint mosogatja (több fázis), a 

konyha berendezési tárgyait tisztán és karban tartja. 

- Ételmintákat vesz szabályos mintavételezéssel, és előírásosan hűtve tárolja. 

- Összegyűjti az ételhulladékot, és a tároló edényekbe viszi. 

A konyha rendjének, tisztaságának fenntartása: 

- A konyha helyiségeinek (előkészítők, főző konyha, tálalóhelyiség, raktár, fürdő, 

gazdasági folyosó, stb.) takarítása, bútorzat tisztántartása és fertőtlenítése, 

felmosás. 

- A szemetes edényeket és konyharuhákat naponta kimossa, kifőzi, fertőtleníti. 

- Elvégzi a konyha nagytakarítását: ablakok, ajtók, berendezési tárgyak, eszközök 

tisztítását és fertőtlenítését. 

- Szükség szerint, de legalább hetente kimossa az abroszokat, törölközőket, 

kötényeket. 

- Az átvett élelmiszereket előkészíti, feldolgozza. Esetleg rossz minőség esetén 

jelzi a szakácsnőnek. 

- Az ételt az utolsó csoport érkezéséig melegen tartja. 

- Gondoskodik a tízórai, ebéd, uzsonna kiosztásáról. 

- Felelősséggel tartozik az átvett élelmiszer-nyersanyag minél gazdaságosabb 

felhasználásáért. 

- Munkája végeztével gondosan bezárja a konyha és helyiségeinek ajtóit, ablakait. 

- Mindazon más feladatokat ellátja, amivel közvetlen felettese, vagy az 

intézményvezető megbízza. 
 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított 

jogait. Jogosult (és köteles) felettese figyelmét felhívni, ha valami nem felel meg a 

szabályoknak, belső utasításoknak. 
 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: A munkatársakkal és a szolgáltatókkal tart 

                                                         kapcsolatot. 
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FELELŐSSÉGI KÖR 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

- Munkaköri feledatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért. 

- A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

- A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és 

gyermekek jogainak megsértéséért. 

- A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól 

eltérő használatáért, elrontásáért. 

- A vagyonbiztonság és higiénia veszélyeztetéséért. 
 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 

 

 

 

Jelen munkaköri leírás ……………………………………………-én lép életbe. 

 
 

 

Veszprém,………………………………………. 
 

 

 

 

      …………………………………………… 

                  Munkáltató 
 

 

 

 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem, az abban foglaltakat ismerem és magamra 

nézve kötelezőnek tartom. 
 

 

 

Veszprém,………………………………………. 

 
 

 

 

      …………………………………………… 

             Munkavállaló 
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11.függelék 

Tagóvoda vezető munkaköri leírása 

 
MUNKÁLTATÓ 

NÉV, CÍM: Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda      

  8200 Veszprém, Egry J. u. 55. 
 

MUNKAVÁLLALÓ 

NÉV:  

FEOR-SZÁM: 1328 

MUNKAKÖR 

BEOSZTÁS: Tagóvoda vezető  

CÉL: A tagóvoda  felelős irányítása és vezetése a központi intézményre vonatkozó 

jogszabályok, pedagógiai program és belső szabályzatok alapján. Az 

óvodavezető helyetteseként önállóan szervezi, irányítja és ellenőrzi 

beosztottjai munkáját, értékeli tevékenységüket. 
 

KÖZVETLEN FELETTESE:  óvodavezető 

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS:  

MUNKAVÉGZÉS 

HELY: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda Nárcisz Tagóvoda    

    8200 Veszprém, Csikász I. u. 13. 

HETI MUNKAIDŐ: 24 óra csoportban 2 óra vezetői feladatok elvégzése 

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: az éves Munkarend szerint 

KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:  

Főiskolai (vagy egyetemi) végzettség és szakképzettség. 
 

GYAKORLATI IDŐ:  5 év pedagógus munkakörű szakmai gyakorlat 

ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatásra, a munkaügyre vonatkozó szakmai és jogi  

                                       szabályok, a belső szabályzati rendszer ismerete. 
 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Szervező képesség, a működési szabálytalanságok 

felismerése, megfelelő intézkedések hozatala, érzékenység a beosztottak egyenletes 

terhelésére. 
 

SZEMÉLYI  TULAJDONSÁGOK: Közszolgálati elhivatottság, kiváló    

kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, empátia, humorérzék. 
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KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

- Gondoskodik a jogszabályok megismertetéséről és a belső szabályok betartásáról. 

- Irányítja a pedagógiai feladatok szakszerű végrehajtását. Részt vesz a pedagógiai 

program módosításában. 

- Irányítja a tagóvoda pedagógiai, tanügyi, gazdálkodási, ügyviteli és szervezési 

munkáit. 

- Felelős a házirend betartásáért. 

- Beszámolási kötelezettséggel tartozik az intézmény fenntartójának és az óvoda 

vezetőjének. 

- Szervezi az intézményi ünnepélyeket, továbbképzéseket, szakmai 

rendezvényeket. 

- Irányítja a minőségbiztosítást. 

- Elrendeli a tagóvoda pedagógusainak helyettesítési és ügyeleti rendjét, 

gondoskodik a túlmunka, a helyettesítések, a beteg- és rendes szabadságok 

összesítésének határidőre a körzeti óvodába beküldéséről. 

- Közvetlenül irányítja a pedagógusok és más beosztottak szakszerű munkáját, 

szakmai tanácsokkal segíti és ellenőrzi a szakmai munkaközösség, a beosztottak 

feladatainak végrehajtását. 

- Ellenőrzi a gyermekcsoportokban folyó pedagógiai munkát, a tapasztaltakról 

feljegyzést készít. 

- Kezdeményezi a tagóvoda dolgozóinak elismerését, illetve fegyelmi vagy 

kártérítési felelősségre vonását a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnél. 

- Gondoskodik a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, együttműködik a 

gyermekorvossal. 

- Felelős a tagóvodában a munkavédelmi, tűzvédelmi felelősök beszámoltatásáért, 

e tevékenységek irányításáért, az ÁNTSZ előírások betartásáért. 

- Biztosítja a tagintézmény gyermekeinek naprakész nyilvántartását, az 

adminisztráció ellátását, összesíti a gyermekvédelmi, statisztikai, balesetvédelmi 

és tanügyi nyilvántartásokat, adatokat szolgáltat az óvodavezetőnek. 

- Szervezi az óvoda-iskola, Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Veszprémi Tagintézménye, Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált 

Intézmény, gyermekorvos, védőnő, üzemorvos, stb. kapcsolatát. 

- Képviseli a tagóvodát a külső szervek előtt. 

- Ellenőrzi az okmányok kezelését, a jegyzőkönyvek pontos vezetését. 

- Ellenőrzi a munkafegyelmet, a minőségfejlesztést, a helyettesítéseket, az 

adminisztrációt, az egészségügyi előírások megtartását, az anyagfelhasználás 

takarékosságát, a vagyonvédelmet. 

- Aktívan részt vesz a vezetői és egyéb értekezleteken, melyről emlékeztető 

feljegyzést készít. Intézkedik a problémák megoldási módjáról. 

- Megszervezi és megtartja az esedékes munkatársi értekezleteket. 
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- Beszámolót tart a nevelőtestületi értekezleteken a feladatokról, a tapasztalt 

pozitívumokról és hiányosságokról. 

- Beszámolási kötelezettsége kiterjed a tagóvoda egész működésére, minden 

alkalmazott munkavégzésére. 

- Rendszeresen referál az intézményvezetőnek a működésről, tapasztalatairól: az 

érdemi problémákat konkrét megoldási javaslattal jelzi. 

- Gondoskodik a szülőkkel tartandó kapcsolatok változatos formáiról, 

rendszerességéről. 

- Szükség szerint, önállóan bonyolítja le a tagóvoda beszerzéseit a megadott  

értékhatáron belül. Bevételezi és nyilvántartja az eszközöket. A beszerzési 

igényeket az intézményvezetővel egyezteti. 

- Javasolja az épület felújításával kapcsolatos teendőket az intézményvezetőnek, a 

jóváhagyott kivitelezéseket koordinálja és ellenőrzi a műszaki ellenőrrel. 

- Rendszeresen ellenőrzi a megrendelt ételek mennyiségét és minőségét. 

- Ellenőrzi az étkeztetés rendjét, a higiéniai, mennyiségi és minőségi 

követelmények meglétét, gondoskodik a takarékossági, vagyonvédelmi 

rendelkezések betartásáról. 

- Ellenőrzi az óvodaépület, a csoportszobák, az udvar rendjét és biztonságát. 

Utasításokat ad, szükség esetén intézkedést kezdeményez a felelős dolgozó felé. 

- Elvégzi az óvoda körzetéhez tartozó gyermekek beíratásával kapcsolatos 

teendőket. 

- Az óvodapedagógusok bevonásával elvégzi a gyermekek csoportba való 

beosztását. 

- Elkészíti a tagóvoda dolgozóinak munkarendjét és munkaidő beosztását. 

- Vezeti a gyermekek intézményi nyilvántartását, a statisztikákat. 

- Nyilvántartja a hiányzásokat, megszervezi a helyettesítéseket, vezeti a hiányzási, 

a helyettesítési naplót. 

- Gondoskodik a tagóvoda zavartalan működését akadályozó tényezők 

megszüntetéséről, a szükséges javítások elvégzéséről. 

- Ellenőrzi, összesíti, egyezteti a statisztikai lapokat, továbbítja a 

törzsintézménynek. 

- Felelős a tagóvodában a pénzügyi, közegészségügyi előírások betartásáért. 

- Karbantartási munkák megoldásában együttműködik az intézményvezetővel. 

- Kezeli az ellenőrzési dokumentumokat, szigorú számadású nyomtatványokat, az 

óvoda bélyegzőit, felel értük.   

- Tájékoztatja a tagóvoda dolgozóit a rájuk vonatkozó iratok, intézkedések 

tartalmáról.  

- Javaslatait, véleményét, a dolgozók véleményét továbbítja az 

intézményvezetőnek. 

- A tagóvoda működéséről tett intézkedéseiről az intézményvezetőt folyamatosan 

tájékoztatja (személyesen, telefonon, szükség szerint írásban). 

- A hiányzásokról, helyettesítésekről tájékoztatja az intézményvezetőt. 

- Elvégzi mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az intézményvezető ellátja. 
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 JOGKÖR, HATÁSKÖR:  

Gyakorolja a tagintézmény-vezetői jogokat. Hatásköre kiterjed a rábízott vagyon 

kezelésére, teljes feladatkörére, és az általa vezetett tagóvodára. 
 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:  

A szülőkkel, a fenntartó illetékeseivel, a társintézményekkel, szolgáltatókkal, 

hivatali és társadalmi szervezetekkel tart munkakapcsolatot az intézmény nevében, 

eseti megbízás alapján az intézményvezetőt képviselve. 
 

FELELŐSSÉGI KÖR 

Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. Munkaköri 

tevékenységében személyes felelősséggel tartozik az óvoda vezetőjének. 

Felelős: 

- A tagóvodában a pedagógiai program megvalósításáért, a pedagógusok és a 

többi alkalmazott munkavégzéséért. 

- A gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért. 

- A rendezvények, ünnepélyek rendjéért, színvonaláért, a zökkenőmentes 

lebonyolításért. 

- A helyettesítések ellátásáért. 

- Az egészséges és biztonságos munkafeltételekért. 

- A méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

- Az éves munkaterv feladatainak végrehajtásáért. 

Felelősségre vonható: 

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért. 

- Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért. 

- A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 

- A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
 

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 
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Jelen munkaköri leírás …………………………………………………..........-én lép 

életbe. 

 

 

Veszprém, ……………………………. 

 

 

 

       …………………………………….. 

               Munkáltató 

 

 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem, az abban foglaltakat ismerem és magamra 

nézve kötelezőnek tartom. 

 

 

Veszprém, ……………………………. 

 

 

 

       …………………………………….. 

               Munkavállaló 
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12.függelék 

Gazdasági ügyintéző munkaköri leírása 

a Nárcisz Tagóvodában 

 
MUNKÁLTATÓ 

NÉV, CÍM: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda      

  8200 Veszprém, Egry J. u. 55. 
 

MUNKAVÁLLALÓ 

NÉV:     

FEOR-SZÁM: 3514 

MUNKAKÖR 

BEOSZTÁS: gazdasági ügyintéző   

CÉL: Az óvoda gazdasági feladatkörének (ügyvitel, munkaügy, 

társadalombiztosítás, technikai irányítás, stb.) elvégzése, a gazdasági 

nyilvántartás vezetése, és az óvodavezető döntéseinek előkészítése. 
 

KÖZVETLEN FELETTESE: tagóvoda-vezető 

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda 

élelmezésvezetője, vagy gazdasági ügyintézője 

MUNKAVÉGZÉS 

HELY: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda Nárcisz Tagóvoda  

 8200 Veszprém, Csikász I. u. 13. 

HETI MUNKAIDŐ: heti 20 óra 

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS:  hétfőtől-péntekig     8.00 - 12.00 óra 

KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: Szakirányú felső(közép) fokú  

                                                                             végzettség és szakképzettség. 
 

GYAKORLATI IDŐ:  

ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatás és az intézményi gazdálkodásra vonatkozó  

                                         szakmai és jogi előírások, a belső szabályzatok ismerete. 
 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Az alkalmazott gazdasági szoftver felhasználói  

                                                  gyakorlata, precíz és gyors problémamegoldó  

                                                  képesség. 
 

SZEMÉLYI  TULAJDONSÁGOK: Pontosság, megbízhatóság, racionalitás. 
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KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

- Elvégzi és nyilvántartja az óvoda gazdasági ügykörét, kezeli az ügyek kísérő 

iratait. 

- Részt vesz a költségvetés elkészítésében, negyedévenként ellenőrzi a 

nyilvántartások alapján a tagóvoda költségvetésének egyenlegét. 

- A számlákat naprakészen könyveli, az ellátmányt elszámolja. 

- Határidőre teljesíti a szükséges kimutatásokat és összesítéseket, és az 

intézményvezető aláírása után továbbítja az igényelt ügyiratokat a hivatali 

címzettekhez. 

- Kezeli a számlákat, a szigorú elszámolású nyomtatványokat. 

- Részt vesz a bejáró dolgozók utazási költségeinek, a kiküldetés és tanfolyami 

költségek elszámolásának előkészítésében, kifizetésében. 

- Naprakészen vezeti a bérnyilvántartást. Elvégzi a megfelelő egyeztetéseket 

(MÁK, VeinSzol, intézményvezető). 

- A személyi anyagokat rendezi a  tagóvoda-vezetővel. 

- Nyilvántartja és elkészíti a dolgozók fizetéselőleg kérési papírjait. 

- Anyagi felelősséggel tartozik az általa kezelt készpénzért, anyagokért, 

eszközökért. 

- Beszerzéssel biztosítja a gazdasági feladatok ellátásához szükséges 

nyomtatványokat, a munka és tűzvédelmi feladatok végrehajtásához előírt tárgyi 

feltételeket. 

- Vezeti a vagyonnyilvántartást, elvégzi a nagy értékű vagyonkezeléssel 

kapcsolatos nyilvántartásokat, leltárakat. Előkészíti a selejtezést.  

- Ellenőrzi a megrendeléseket, beszerzéseket, a beszerzések számláit. 

- Felelős a jelentési, elszámolási kötelezettségek határidőre való elvégzéséért. 

- Kimutatásokat készít, rendszerez. 

- Összegyűjti, ellenőrzi a javításra váró hibákat, a javíttatásról gondoskodik. 

- A tagóvoda-vezetővel egyeztetve megrendeli a munkát. Szükség szerint 

gondoskodik a javításhoz szükséges anyagok beszerzéséről. 

- A karbantartási munkák elvégzését ellenőrzi és igazolja. 

- Nagyobb munka esetén árajánlatot, költségvetést kér kettő, vagy több 

kivitelezőtől. 

- A költségvetés tervezéséhez előzetesen beszerzi az elvégzendő munkák 

árajánlatát. 

- Gondoskodik – az élelmiszeren kívül – a beszerzésekről és megrendelésekről. 

Megrendeléseit a vezető aláírásával hagyatja jóvá. 

- A vásárolt anyagokat, eszközöket használatra kiadja a dolgozóknak. 

- Nyomtatványokat kezel és rendel az óvodavezetővel való egyeztetés után. 

- Kezeli a raktárt – kivétel élelmiszerraktár. Rendjéért, biztonságáért, az anyagok 

szabályos tárolásáért felelős. 

- Az óvoda nyári szünetében, a karbantartási, nagytakarítási munkák idején 

szervezi, irányítja a takarítást végzők munkáját. 

- Az eszközök hanyag kezeléséről észrevételt tesz a tagóvoda-vezetőnek. 

- Előterjesztést készít az új beszerzésekről, illetve selejtezésekről. 
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- Alkalmanként segédkezik a vendégek fogadásában. 

- Beszerzi, kiadja az irodaszereket. 

- Szükség esetén elviszi a leveleket a postára, vagy a VeinSzol- ba. 

- Beszedi a gyermekek szüleitől és a dolgozóktól az étkezési térítési díjakat, majd 

befizeti azt a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően. Elvégzi az ezzel 

kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 

- Havonta kimutatást végez az étkező gyermek és felnőtt létszámról – 

csoportonként. 

- Havonként elkészíti az étkezők nyilvántartásának névsorait és elvégzi a 

számfejtést. Az óvodába új gyermek érkezésekor megnyilatkoztatja a szülőt. 

Nyilatkozat tartalmazza, hogy a gyermek részére jár- e kedvezményes térítési díj. 

Nyilatkozatot megőrzi és nyomon követi azok hatályosságát. 

- Havonta összesítőt készít a befizetett összegről, negyedévente pedig a 

hátralékosokról.  

- Szervezi az óvoda hivatalos ügyeit, nyilvántartja, rangsorolja az ügyeket, 

telefonügyeletet tart. 

- Kezeli az ügyeket kísérő iratokat, továbbítja a határidős ügyiratokat – az 

intézményvezető szignálása után – az ügyintézőkhöz.  

- Nyilvántartja az ügyiratokat és a határidős ügyeket. 

- Tájékoztatást ad az érintetteknek az ügyben eljáró illetékes ügyintéző 

felhatalmazása alapján. 

- Gépeli a tagóvoda-vezető által engedélyezett intézményi iratokat, szükség esetén 

jegyzőkönyvet vezet. 

- Ismeri a számítógép operációs rendszerét, a programok (szövegszerkesztő, 

táblázatkezelő) használatát, végrehajtja az adatrögzítési és dokumentációs 

feladatokat. 

- Mindenkor alkalmazza a helyesírási szabályokat. Igény szerint kinyomtatja, vagy 

lemezre menti a dokumentumokat. 

- Elvégzi a levelezések, statisztikai jelentések, értékelések, kimutatások, 

táblázatok, szöveges beszámolók gépelését. 

- Érvényesíti az iratkészítés formai szempontjait, kitölti értelemszerűen a 

nyugtákat, elismervényeket, kötelezvényeket, meghatalmazást.  

- Határidőre elvégzi a vezetési és működtetési célú gépeléseket, ellátja a gazdasági 

tárgyú levelezést.  

- Megírja a gazdasági tevékenységhez szükséges iratokat (ajánlat, megrendelés, 

visszaigazolás, szállítási értesítés, a hibás teljesítés meghatározása, pénzügyi 

iratok). 

- Évente elvégzi az intézményi iratok selejtezését. 

- Áttekinthető rendben tartja a tanügyi nyomtatványokat. 

- Munkája során kapcsolatot tart a körzeti óvodával. 

- Nyilvántartja a pedagógus igazolványokat. 

- Nyilvántartja, leltározza a nagy és kis értékű tárgyi eszközöket.  

- Az óvodavezető útmutatásai szerint segíti az óvoda szakszervezeti szervének, 

közalkalmazotti tanácsának adminisztrációs munkáját. 

- A tagóvoda-vezető útmutatásai szerint segíti a szakmai munkaközösség, a 

gyermekvédelmi felelős munkáját. 
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- Végzi a fénymásolásokat. Az intézmény munkavállalói (pedagógusok) részére 

csak vezetői engedély alapján teljesít gépelési, másolási feladatokat akkor is, ha 

az irat tárgya hivatalos, vagy kapcsolódik az oktatás gyakorlatához. 

- Az aktuális hirdetéseket, kéréseket elhelyezi a bejárati ajtókon, és ha lejárt leszedi. 

- Alkalmanként segédkezik a vendégek fogadásában. 

- Nyilvántartja és postázza a csoportok által elkészített rajzpályázatokat. 

- Gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett, és 

bármikor ellenőrizhető állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek 

megfeleljenek. 

- Az ügyintézés során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, a 

munkatársakkal, ügyfelekkel korrekt kapcsolatot tart fenn. 

- Önálló intézkedési jogkörrel nem rendelkezik. 

- Minden olyan kérdésben, amely döntést igényel egyeztet a tagóvoda-vezetővel, 

intézményvezetővel. 

- Anyagi felelőséggel tartozik az általa kezelt pénzért, anyagokért, eszközökért. 

- Feladatainak eredményes végrehajtása érdekében együttműködik munkatársaival 

és feletteseivel. A szükséges tájékoztatást, információt biztosítja számukra. 

- Betartja az előírt munkavédelmi, baleset megelőzési és tűzvédelmi szabályokat. 

- Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a feladatokat, amelyekkel 

a tagóvoda-vezető  megbízza. 

- Felelős környezete tisztaságáért, esztétikusságáért. 

- A takarékosság elveit szem előtt tartja. 

- Az óvoda működésével kapcsolatos információit hivatali titokként kezeli. 

- Fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az intézményvezető 

megbízza. 
 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított 

jogait. Jogosult (és köteles) az óvodavezető figyelmét felhívni, ha valami nem felel 

meg a szabályoknak, belső utasításoknak. 
 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: Munkatársakkal, az étkeztetést igénybe 

vevőkkel. 
 

FELELŐSSÉGI KÖR 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért. 

- A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

- A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 

- A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért. 

- A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
 

                                                                                                                                   

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 
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Jelen munkaköri leírás …………………………………………………..........-én lép 

életbe. 

 

 

Veszprém, ……év…………………hó……nap 

 

 

 

       …………………………………….. 

               Munkáltató 

 

 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem, az abban megfogalmazottakat 

megismertem, és betartását magamra nézve kötelezőnek tartom. 

 

 

Veszprém, ……év………………hó……nap 

 

 

 

       …………………………………….. 

               Munkavállaló 
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13.függelék 

Dajka, melegítőkonyhai feladatok munkaköri leírása 

a Nárcisz Tagóvodában 

 

 
MUNKÁLTATÓ 

NÉV,CÍM: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda                   

          8200 Veszprém, Egry J. u. 55. 

MUNKAVÁLLALÓ 

NÉV: 

FEOR-SZÁM: 5221 

MUNKAKÖR 

BEOSZTÁS: dajka   

CÉL:  - Az óvodáskorú gyermekek gondozásának segítése  óvodapedagógusi 

irányítással. 

- A gyermekek közvetett és közvetlen környezetének tisztán tartása, 

takarítása az ÁNTSZ és a HACCP előírásainak megfelelően. 

- Az étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 

 
 

KÖZVETLEN FELETTESE: tagóvoda-vezető 

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS: a pavilonban dolgozó társa, vagy más dajka 

MUNKAVÉGZÉS 

HELY: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda Nárcisz Tagóvoda    

    8200 Veszprém, Csikász I. u. 13. 

HETI MUNKAIDŐ: 40 óra 

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS:  az éves Munkarend szerint 

KÖVETELMÉNYEK 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: dajka tanfolyam elvégzése, vagy  

                                                                           középfokú végzettség 

GYAKORLATI IDŐ: 3 hónap 

ELVÁRT ISMERETEK:  Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső  

                                         szabályzatainak ismerete. 
 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata. 

SZEMÉLYI  TULAJDONSÁGOK: Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, 

                                                           segítőkészség. 
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KÖTELESSÉGEK 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

- Pedagógusokról dajkákról, gyerekekről és szüleikről elmarasztaló , negatív 

véleményt mások előtt nem nyilváníthat. 

- Türelmes, halk szeretetteljes hangnemben beszél. 

- Részt vesz a gyermekek gondozásában. Tevékenyen segít az étkezésnél, 

ötözésnél, kézmosásnál, WC használatnál. Ameddig szükséges maga is tanítja, 

magyarázza a helyes viselkedést (pl.: az öltözködés helyes sorrendje, ruhák 

összehajtása, kézmosás technikája, stb.). 

- Munkájával vagy az intézmény működésével összefüggő észrevételeiről 

tájékoztatja az óvodavezetőt, tagóvoda-vezetőt. 

- Nevelési kérdésekben felvilágosítást nem adhat, az óvoda belső ügyeivel 

kapcsolatos információkat hivatali titokként kezeli. 

- A tisztítószereket elkülönítve, biztonságban, a gyermekektől elzárt helyen tárolja. 

- Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről. (A rábízott 

gyermeket nem hagyhatja felügyelet nélkül!) 

- Betartja a munkafegyelmet: a belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási 

szabályait és az egészségügyi előírásokat. 

- Egészségügyi kiskönyvét évente érvényesíti. 

- Az óvodában-munkaruhában tartózkodik, balesetveszélyes cipőt, papucsot nem 

használhat. 

- A szülőkkel szemben udvarias magatartást tanúsít. 

- Figyelemmel kíséri az udvarról bemenő gyermekeket, segítséget ad nekik. (WC, 

mosdó használat) 

- Egész nap biztosítja a gyermekek folyadékigényének kielégítését (csoportszoba, 

udvar). 

- Szükség szerint seprés, hólapátolás, jégmentesítés, udvargondozás, homok 

felásás. Ellátja azokat az időszakos feladatokat, amelyekkel az intézményvezető 

megbízza. 

- Az ételszállítótól átveszi az ételeket, ezután ellenőrzi a mennyiséget, a minőséget 

és a HACCP betartását a szállítással kapcsolatban. Indokolt esetben (nem 

megfelelő mennyiség, minőség) szól a tagóvoda vezetőjének. Tapasztalatait 

írásban rögzíti, a dokumentációkat naprakészen vezeti. 

- Gondoskodik a tízórai, ebéd, uzsonna kiosztásáról. 

- Az átvett ételeket az egészségügyi szabályoknak megfelelő módon tárolja. 

Közvetlenül az elfogyasztás előtt, ha szükséges felmelegíti a megfelelő 

hőmérsékletre, majd kiadagolja. 

- Ételmintát tesz el a szülők által behozott tortából, süteményből. 

- Az általa használt kisgépeket az előírásnak megfelelően üzemelteti, a 

munkavédelmi előírásokat betartja. 
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- Tálalás után ételmintát vesz. Az üvegeket felcímkézve, dátumozva, 72 órán át az 

erre a célra rendszeresített hűtőszekrényben tárolja. Az idő letelte után 

gondoskodik a fertőtlenítő hatású kifőzésről. 

- Az étkezés lebonyolítása után az edényeket, evőeszközöket, poharakat 

összegyűjti, majd a higiéniai előírások szerint elmosogatja: 

- A fehér edények mosogatása három fázisban történik az előtisztítás után. 

Első a zsíroldás, második a fertőtlenítés, harmadik az öblítés, szárítás. 

- A fekete edényeket a kijelölt mosogatóban kell elmosni. 

- Fokozott figyelmet fordít a tálalóasztal, a vágódeszkák, kések, szeletelő gép, 

mikrohullámú sütő, hűtőgépek és tűzhelyek tisztaságára. 

- Naponta kitakarítja a konyha helyiségeit, legalább egyszer felmossa a kövezetet. 

- Havonta egyszer lemossa a konyhabútorokat, leolvasztja és fertőtleníti a hűtőket. 

- A nagytakarítás alkalmával a konyhai ablak, ajtó, csővezeték, fűtőtest lemosását 

elvégzi. 

- A szemetes edényeket, a konyharuhákat naponta kimossa, fertőtleníti. 

- A gyermekek környezetének, esztétikai rendjének érdekében naponta elvégzi a 

csoportszoba, az öltöző, a mosdók, gyermekvécék takarítását, portalanítását, 

porszívózását az egészségügyi előírásoknak megfelelően, a többi dajkával 

közösen, a vezető által előírt munkamegosztás alapján. 

- Az intézmény egyéb területeit (bejárat, tornaterem, folyosó, irodák, felnőtt 

mosdó, öltöző) a többi dajkával közösen, vezető által előírt megosztás alapján 

tisztán tartja. 

- A gyermekek fésűit, fogmosó poharát, rendszeresen tisztán tartja.  

- A napi takarítás munkákat úgy kell megszerveznie, hogy a gyermekek 

tevékenységét ne zavarja. 

- A nagytakarítás során különös gonddal végzi el a fertőtlenítést, a bútorok, játékok, 

csövek, ablakok, ajtók, burkolatok lemosását. Járvány esetén gyakrabban is 

elvégzi. 

- Takarítási lapot vezet. (naponta) 

- A gyermekek ágyneműjét 2 hetente, illetve fertőző betegség esetén azonnal 

hazaadja a szülőnek kimosásra. 

- Elvégzi a fektető ágyak lerakását, felszedését. 

- Az étkezés kulturált feltételeit megteremti (dupla teríték, kistányér süteményhez, 

kés, villa – fejlettségnek és igénynek megfelelően). 

- Felelős az óvodai tulajdon védelméért, a helyiségek leltárában feltüntetett 

tárgyakért. 

- A villanytűzhelyt,az elektromos kisgépeket biztonságosan, a baleset – és 

munkavédelmi szabályoknak megfelelően működteti. 

- Az energiával (víz, villany ) takarékoskodik. 

- Az óvoda zárásakor meggyőződik arról, hogy az ablakok, ajtók jól be vannak 

zárva, majd üzembe helyezi a riasztót, és áramtalanít. 

- Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 

- Túlmunkára az erre vonatkozó szabályok betartásával osztható be külön 

díjazásért. 

- Részt vesz a gyermekek felügyeletében, a nevelésben, a rendezvényeken, az 

alkalmazotti értekezleteken. 
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- Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel alkalmanként az óvodavezető 

vagy a tagóvoda-vezető megbízza. 

- Betartja az egészségügyi előírásokat. 

- Hiányzása esetén értesíti a tagóvoda-vezetőt a helyettesítés megoldása 

érdekében. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított  

                                          jogait, hatásköre munkaterületére terjed ki. 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: A munkatársakkal és a gyermekek szüleivel tart 

                                                          kapcsolatot. 
 

FELELŐSSÉGI KÖR 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért. 

- A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

- A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 

- A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól 

eltérő használatáért, elrontásáért. 

- A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
 

 

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 
 

Szükség esetén: 

- Táplálék allergiás gyermekek étkezésének felügyelete, segítése 

- Séták, kirándulások alkalmával gyermekek kísérete 

 

Jelen munkaköri leírás ………………………………………-én lép életbe. 
 

 

 

Veszprém, ……év…………………hó………nap 
 

     

       …………………………………… 

               Munkáltató 
 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem, az abban megfogalmazottakat 

megismertem és betartását magamra nézve kötelezőnek tartom. 
 

Veszprém, ……év…………………hó………..nap 
 

     

       …………………………………… 

             Munkavállaló 
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