
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2022. június 28-ai soros ülésére 

 

 

Tárgy:       Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda,  

      Bölcsőde és Konyha  Szervezeti és  

      Működési Szabályzatának elfogadása 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Princzné Borbély Zsanett köznevelési, 

       közművelődési ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, 

       Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 
       Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi  

       Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/2374-2/2022. 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A megnövekedett óvodai gyermeklétszám miatt 65/2021.(IX.30) KT határozatban döntés 

született egy új óvodai csoportszoba kialakításáról a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 

irattárának helyén, a Kossuth L. utca 4. szám alatti telephelyen. A 106/2022.(V.24.) KT 

határozattal döntött a Képviselő-testület engedélyezi a 2022/2023. nevelési évben 13 csoport 

indítását. 

 

A 13. csoport kialakítása alapító okirat módosítást is generált, amit a Képviselő-testület a 2022. 

május 24-i ülésen a 107/2022.(V.24.) KT határozattal elfogadott.  

 

Az alapító okirat mellett az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát is módosítani 

szükséges. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Köznev. tv.) 

értelmében:  

„25. § (1) A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

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

(2) Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai 

életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.  

(4)1 A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét 

nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a szak-

alkalmazotti értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy 

a kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el.  

Az SZMSZ és a Házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a Házirend 

nyilvános.” 

 

 
 



A Köznev. tv. 83. § (2) i.) pontja értelmében a fenntartó ellenőrzi a pedagógiai programot, 

az SZMSZ-t, valamint a házirendet.  

 

Az SZMSZ kötelező tartalmi elemeit a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. §-a 

határozza meg. 

 

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzata 

az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

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

elfogadására. 

 

Dunaföldvár, 2022. június 16.     

           Horváth Zsolt sk. 

     polgármester 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. egyetért a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglaltakkal. 

2. az 1. pont szerinti dokumentumot a csatolt melléklet szerint 2022. szeptember 1-jei hatállyal 

elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

   Úr-Hosszú Edina Ilona – intézményvezető 

 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

2. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 

 

 


















































































































































