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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2016. február 18-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat Polgár Város Önkormányzata intézményeinek Szervezeti és Működési 

Szabályzatai módosítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  Molnár Jánosné titkársági előadó 

  Icsu Ferencné intézményvezető 

  Tóth Árpádné intézményvezető 

  Hágen József intézményvezető 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ikt. sz.: 1248/2016. 

Mell.:  3 db 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2016. január 1-jén hatályba lépett kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 

szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet érinti a 

költségvetési szervek Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását is a kormányzati 

funkció kódok átvezetése miatt.  

 

Jelen módosítás során a Napsugár Óvoda és Bölcsőde, a Polgári Szociális Központ és a 

Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatában kerülnek átvezetésre a jogszabályi 

változások következtében bekövetkezett változások. 

 

a./ Napsugár Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában átvezetésre került a költségvetési szerv 

alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása, valamint a képviselő-testület 

2015. november 26-ai ülésén hozott döntése alapján kivezetésre került az alaptevékenység 

meghatározásánál „a nemzetiségi óvodai nevelés és ellátás integrált megszervezése” 

feladatellátás, mely hatósági ellenőrzés döntése alapján vált szükségessé. (Előterjesztés 1. sz. 

melléklete) 

 

b./ Polgári Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 

A jogszabályi változás következtében szintén szükséges az intézmény alaptevékenységének 

kormányzati funkciók szerinti besorolásának összhangba hozása az alapító okiratban 

foglaltakkal. 

A szakmai dokumentumok változását indokolja továbbá a munkarendben történő változás. 

Jelenleg az intézményben a heti munkaidőkeret 42 óra, mely eltér a járási szinten kialakított 

gyakorlattól, mely eltérés a munkaközi szünet (ebédidő) értelmezéséből adódik. A munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 86. § (3) bekezdés a) pontja 

alapján „Nem munkaidő a) - a készenléti jellegű munkakört kivéve - a munkaközi szünet,…..”. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontja 

értelmében „A közalkalmazotti jogviszony tekintetében b) jogszabály vagy kollektív szerződés 

- ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel - az Mt. 86. § (3) bekezdés a) pontjától a 

közalkalmazott javára eltérhet.”  
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Fentiek értelmében javaslom a heti 40 órás munkarend visszaállítását, mely igazodik a járási és 

önkormányzati szinten kialakított gyakorlathoz és az intézmény egységes munkarendjéhez, 

mely a lakosság érdekeit nem sérti. (Előterjesztés 2. sz. melléklet).  

 

c./ Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzata 

A dokumentum módosítása az intézmény alapító okiratában foglaltaknak megfelelően történő 

összhangba kerülése miatt indokolt. (Előterjesztés 3. sz. melléklete) 

 

 

 

 

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

elfogadására.  

 

 

 

Polgár, 2016. február 2. 

 

 

 

 

 

     Tisztelettel:  

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

   Határozati javaslat 

   …/2016. (II. 18.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzat intézményei Szervezeti és Működési Szabályzatainak 

módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1. sz  melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

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

gondoskodjon a Szervezeti és Működési Szabályzatban a 

változások átvezetéséről.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

  Icsu Ferencné intézményvezető 
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Határozati javaslat 

   …/2016. (II. 18.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzat intézményei Szervezeti és Működési Szabályzatainak 

módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Polgári Szociális Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatát az előterjesztés 2. sz  melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja.  

 

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

gondoskodjon a Szervezeti és Működési Szabályzatban a 

változások átvezetéséről.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

   Tóth Árpádné intézményvezető 

  

 

 

 

 

Határozati javaslat 

   …/2016. (II. 18.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzat intézményei Szervezeti és Működési Szabályzatainak 

módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Városgondnokság Szervezeti és Működési 

Szabályzatát az előterjesztés 3. sz  melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja.  

 

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

gondoskodjon a Szervezeti és Működési Szabályzatban a 

változások átvezetéséről.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

   Hágen József intézményvezető 
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 Előterjesztés 1. sz. melléklete 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

alapító okiratának módosítása a 

jogszabályok és kormányzati funkciók változása,  továbbá a nemzeti kisebbségi nevelés kivezetése miatt. 

 

O lda l

s zá m  
Mó dos í tás  e l ő t t  

Mó dos í tás  u tá n  

( a  m ód os í t ás  d ő l t  be t űv e l  v an  j e lö lv e )  

2 .  

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 

az alábbi jogszabályok alapján készült. 

 

1 . 1 .  Óvodai tevékenységre vonatkozó jogszabályok 

 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015-ös tanév rendjéről 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-

továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a nemzeti, etnikai kisebbség 

óvodai nevelésének irányelve kiadásáról 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.)  

 229/2012. Korm. (VIII.28.) Korm. rendelet a köznevelés 

információs rendszerének létrehozása és működtetéséről (KIR) 

 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: 

SZMSZ) az alábbi jogszabályok alapján készült. 

1.1 Óvodai tevékenységre vonatkozó jogszabályok 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-

továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.)  

 229/2012. Korm. (VIII.28.) Korm. rendelet a köznevelés 

információs rendszerének létrehozása és működtetéséről (KIR) 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról  
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 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról  

 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógus előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról 

 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben 

 18/1998. (VI.3.) NM. rendelet a fertőző betegségek és járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. 

törvény (a továbbiakban: Kjt.)  

  A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Mt.)  

 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógus előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról 

 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben 

 18/1998. (VI.3.) NM. rendelet a fertőző betegségek és járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. 

törvény (a továbbiakban: Kjt.)  

 A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Mt.)  

 

 

3 .  

1.2. Bölcsődei tevékenységre vonatkozó jogszabályok:  

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról 

1.2 Bölcsődei tevékenységre vonatkozó jogszabályok:  

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról 
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 369/2013. (X.24.) Kormányrendelet a szociális gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

 8/2000. (VIII.4.) SZCSM. rendelet a személyes 

gondoskodást végző személyek adatainak működési 

nyilvántartásáról 

 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást 

végző személyek továbbképzéséről és a szociális 

szakvizsgáról 

 328/2011. (XI.29.) Korm. Rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról 

 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre 

vonatkozó táplálkozás- egészségügyi előírásokról (Hatályos: 

2015. 01.01-től) 

 369/2013. (X.24.) Kormányrendelet a szociális gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

 8/2000. (VIII.4.) SZCSM. rendelet a személyes 

gondoskodást végző személyek adatainak működési 

nyilvántartásáról 

 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást 

végző személyek továbbképzéséről és a szociális 

szakvizsgáról 

 328/2011. (XI.29.) Korm. Rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról 

 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre 

vonatkozó táplálkozás- egészségügyi előírásokról (Hatályos: 

2015. 01.01-től) 



7 

 

 

 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. 

törvény (a továbbiakban: Kjt.)  

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.) 

5 .  

16. Az alaptevékenység meghatározása:  

A kisgyermekek óvodai nevelése, a bölcsődei ellátás biztosítása a 

városban. A nemzetiségi óvodai nevelés és ellátás integrált 

megszervezése. 

17. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók 

szerinti besorolása: 

091130 Nemzetiségi Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

091110 Óvodai nevelés ellátás, szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai 

090615 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben  

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

16. Az alaptevékenység meghatározása:  

A kisgyermekek óvodai nevelése, a bölcsődei ellátás biztosítása 

a városban. 

 

     17. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati 

funkciók szerinti besorolása: 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

091110 Óvodai nevelés ellátás, szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

 

 



Előterjesztés 2. sz. melléklete 

 

 

A Polgári Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításai 

 

1. Szervezeti és Működési Szabályzat II. Fejezet az intézmény feladatai, hatáskörei rész 2. pontja az 

alábbiak szerint módosul: 

„2. Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 

 

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

041236 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

102031 Idősek nappali ellátása 

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás” 

 

2. A IV. Fejezet: Az intézmény működési rendje résznél a 4.3. pont az alábbiak szerint módosul: 

„4.3. A munkarend 

Az intézményi munkarend a következő: 

 Hétfő 7.30 – 16.00 

 Kedd 7.30 – 16.00 

 Szerda 7.30 – 16.00 

 Csütörtök 7.30 – 16.00 

 Péntek 7.30 – 13.30” 

 

3. A IV. Fejezet: Az intézmény működési rendje résznél a 12. pontjában „Az intézmény részegységei 

a bélyegző nyilvántartásban meghatározott alábbi bélyegzőket jogosultak használni” rész  az 

alábbival egészül ki: 

 

„Polgár Város Önkormányzata Szociális Szolgáltató Központjának 

Család és gyermekjóléti Szolgálata 

4090 Polgár, Dózsa György u.1.” 

 

4. A Szervezeti és Működési Szabályzat 2/2. sz. mellékletében a Házi segítségnyújtás Szakmai 

Programban módosul a VII. pont alatt feltüntetett szolgáltatási időpont az alábbiak szerint: 

„A szolgáltatás munkanapokon biztosított az alábbi időben és helyen: 

Hétfő  7.30 – 16.00 óráig 

Kedd  7.30 – 16.00 óráig 

Szerda         7.30 – 16.00 óráig 

Csütörtök  7.30 – 16.00 óráig 

Péntek  7.30 – 13.30 óráig” 

 

5. A Szervezeti és Működési Szabályzat 2/3. sz. mellékletében a Nappali ellátás Szakmai 

Programban módosul az V. pontban feltüntetett biztosított szolgáltatás rendszereségének 

időpontjai az alábbiak szerint: 

„Biztosított szolgáltatás rendszeressége: 
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Az ellátást igénylők fogadásának helye munkanapokon: az Idősek Klubja, melynek nyitvatartási 

rendje:  

hétfő –csütörtök:  7.30-16.00 

péntek:          7.30-13.30” 

 

 

6. A Szervezeti és Működési Szabályzat 2/5. sz. mellékletében a Támogató szolgálat Szakmai 

Programja VI. pontjában a Szolgálat ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint módosul: 

„A Szolgálat ügyfélfogadási rendje: 

Nyitva álló helyiség címe: 4090 Polgár, Barankovics tér 12. 

      Hétfő - csütörtök :  7.30-16.00 óra 

Péntek:  7.30-13.30 óra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 3. sz. melléklete 

 

Polgár Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Fejezet 3. d) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Gyermeküdülő     8642 Fonyód, Berzsenyi u. 4. hrsz.: 10084” 

 

 

 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat II. Fejezetében az 1.2. pont alatt feltüntetett intézmény 

alaptevékenységei az alábbi tevékenységgel egészül ki: 

 

 „104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” 

 

 

 

 


