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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 

19/2012. (II. 29.) KT. sz. határozata 

 

A Képviselő-testület 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 102. § (2) bekezdés f) pontja 

értelmében a Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását 

az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 

 Az elfogadott Alapító Okirat módosításokat az SzMSz-ben is jóváhagyja 

 döntéséről az intézmény vezetőjét értesíteni kell. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szőllős Sándor polgármester  

 

 

1. sz. melléklet 

 

1. A gyermekek fogadása az óvodában (nyitva tartás), a vezető benntartózkodása 
 

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel egész éven át 

folyamatosan működik. 

Üzemeltetése a fenntartóval egyeztetett nyári zárva tartás alatt szünetel. 

Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a 

nagytakarítás. A zárva tartás ideje alatt hetente egy alkalommal – külön 

megállapított beosztás szerint – ügyeletet kell tartani. 

Nyitvatartási idő, napi 10,5 óra. 

Az ügyelet reggel 6.30 órától 7 óráig tart, a szülők igénye szerint. 

Az óvónők 7,00 – 17,00 óráig, az ügyeletes óvónő 6:30 órától és délután 17:30 

óráig. 

dajkák 6,00 – 18,00 óráig dolgoznak. Az  intézményvezető munkaideje: 8.00-

16:00 óráig tart. 

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az intézmény vezetője 

engedélyezi. 
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Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel 8 és délután 16 óra között az 

intézményvezetőnek az óvodában kell tartózkodnia Az intézményvezető 

távollétében az általa meghatalmazott óvónő látja el a vezető feladatokat. 

 

2. Az intézményvezető vagy intézményvezető helyettes akadályoztatása esetén 

a helyettesítés rendje 

 

Ha az intézményvezetői feladatok ellátására nincs megbízott óvodavezető, mert 

a megbízatása lejárt, határidő lejárta előtt megszűnt, a kiírt pályázat nem 

vezetett eredményre - a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, legfeljebb 1 

évig - a Képviselő-testület a kinevezett óvodapedagógusok közül a vezetői 

feladatok ellátására megbízást ad az általa alkalmasnak vélt 

óvodapedagógusnak. 

Az óvodavezetőt akadályoztatása esetén a mindenkori óvodavezető-helyettes 

helyettesíti teljes hatáskörrel, kivéve: munkáltatói jogkör, gazdálkodási jogkör 

gyakorlása. 

Akadályoztatásnak az egy hétnél hosszabb időszak tekinthető. 

Ha ő is akadályoztatva van a vezetői feladatok ellátásában, akkor a vezetői 

teendőket – a fentiek szerint - az intézményben leghosszabb közalkalmazotti 

jogviszonnyal rendelkező pedagógus látja el.  

A vezető helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezető akadályoztatásának 

megszűnése után haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása 

során tett intézkedéseiről. 

                

Bocskaikert, 2012. február 14. 

 

 

A kivonat hiteléül: 

     

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 

 


