
Kunfehértó Község Polgármesterétől 

E l ő t e r j e s z t é s 

a Kunfehértó Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde szakmai dokumentumainak 

elfogadása tárgyában 

A Kunfehértó Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője megküldte Kunfehértó Község 

Önkormányzata, mint fenntartó részére a Mini Bölcsőde hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban SZMSZ), valamint a 

Házirendjét. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 70. § (2) 

bekezdésének  b) és g) pontjai alapján a nevelőtestület dönt a pedagógiai program elfogadásáról, 

az SZMSZ elfogadásáról, valamint a továbbképzési program elfogadásáról. 

 

Az Nkt. 83. § (2) bekezdésének i) pontja alapján a fenntartó ellenőrzi a köznevelési intézmény 

a pedagógiai programot, a házirendet, valamint az SZMSZ-t. 

 

Az SZMSZ a köznevelési intézményműködésére, belő, külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket határozza meg. Az SZMSZ tartalmára vonatkozó rendelkezéseket nevelési-

oktatási intézményekre vonatkozó rendelkezéseket a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet (a továbbiakban EMMI rendelet) 4. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 10. § (5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. §-a tartalmazza. 

 

Az Nkt. 25. § (4) bekezdése alapján a köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási 
intézmény házirendjét nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési 

intézményben a szakalkalmazotti 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 Kunfehértó Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde SZMSZ-éről a szülői szervezet egyetértő 

véleményt nyilvánított, a nevelőtestület elfogadta, a hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfelel, rendelkezései a fenntartóra többletköltséget nem hárít. 
 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

a Kunfehértó Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde szakmai dokumentumainak 

elfogadása tárgyában 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kunfehértó Község 

Önkormányzata fenntartásában működő Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, valamint a és a Házirendjét. 
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Felelős:  Huszár Zoltán polgármester 
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