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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: 

SzMSz) felülvizsgálatára került sor az elmúlt időszakban történt jogszabály-módosítások, 

valamint az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0031 kódszámú, Polgár Város Önkormányzatának 

szervezetfejlesztése projekt (a továbbiakban: ÁROP) keretében végrehajtott általános 

szervezeti felülvizsgálat megállapításainak dokumentumon történő átvezetése céljából.  

 

A dokumentumban átvezetésre kerültek a hatályos, az óvoda és a bölcsőde működését 

meghatározó jogszabályok. Az alapító okirat legutóbbi módosítását követően, az abban 

jelenleg érvényes adatok beemelésre kerültek az SzMSz-be. Az elmúlt időszak strukturális 

változásainak következtében kiemelésre került a dokumentumból a gazdasági munkaügyi 

ügyintézőre, valamint az élelmezésvezetőre vonatkozó előírások. Pontosításra kerültek a 

vezetői szintek, az egyes szintekhez tartozó dolgozók feladatkörei, felelősségük. A 

dokumentumból kivezetésre került az óvodatanács, mivel jelenleg nem működik az 

intézményben.  

 

Az ÁROP pályázat keretében tett szakmai javaslatok tételes áttekintése, vizsgálata 

megtörtént. Ezek közül az SzMSz-t is érintő átvezetések zöme a dokumentum mellékleteit 

érinti, melyet a nagy terjedelemre való tekintettel nem csatoltunk az előterjesztéshez, de 

természetesen megtekinthetőek az előkészítőknél. Ezek közül a munkaköri leírásokban tett 

módosítási javaslatok átdolgozása volt az egyik meghatározó tényező.  

 

A dolgozók kinevezési okmányainak felülvizsgálata is az ÁROP-projekt keretében történt, az 

intézményvezető által is elfogadhatónak ítélt módosítások ezeken is átvezetésre kerültek.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2014. november 19. 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat 

…../2014. (XI. 27.) számú határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület  

 

1. az előterjesztés mellékletét képező, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és 

Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

2. Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét értesítse. 

 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Tóth József polgármester 
 

 

 


