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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az új köznevelési törvény és az államháztartásban bekövetkező változások miatt szükségessé 
vált az óvoda működését meghatározó alapdokumentum, a szervezeti és működési szabályzat 
módosítása, ill. egységes szerkezetbe foglalt változatának fenntartó részéről történő 
jóváhagyása. 
Fentiek alapján kérem a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását. 

 
Határozati javaslat 

…/2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv. 25. § (1) bekezdése, valamint 83.§ (2) 
bekezdésének f, pontja alapján a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Az új SZMSZ 2013. március l-én lép hatályba. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Szabó Éva óvodavezető 
Kapja:  óvodavezető 

 
Határozati javaslat 

…/2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Köznevelési törvény, 
az EMMI rendelet, az Óvodai nevelés országos Alapprogramja, valamint az erre épülı 
intézményi Pedagógiai program és a jóváhagyott SZMSZ értelmében a Képviselı-
testület, mint fenntartó az alábbiakat nyilvánítja ki: 
 
1./  Térítésmentesen biztosítja az óvodában folyó köznevelési közfeladatot, a teljes 
óvodai életet magába foglaló óvodai foglalkozásokat: integrálás-felzárkóztatás, 
tehetséggondozás. A feladatellátást szakképzett pedagógus állomány keretében, %-s 
bérkiegészítéssel, a munkaidı 10 %-ban hasznosítva szükséges megoldani.  
 
2./ További - térítési díj ellenében biztosítható  - szolgáltatásokat  nem kíván felvállalni. 
Igény esetén ezek lehetıségét    külsı-községi színtéren kell  biztosítani vállalkozás 
keretében.Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Éva óvodavezető 
Kapja:  óvodavezető 
 
Alsónémedi, 2013. február 13.        
        Vincze József 
         Polgármester 
Az előterjesztés törvényes: 
 
   Dr. Percze Tünde 
         jegyző  


