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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 25. § (4) 
bekezdése alapján az óvoda szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ), 
házirendjét a nevelőtestület az óvodaszék véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ 
és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a 
működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.  
 
Az Nkt. 26. § (1) bekezdése alapján a pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az 
intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek 
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a 
fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

 
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi 
vezetője – a társulási megállapodásban foglaltak alapján – 2015. június 12-én adta át az 
intézmény SZMSZ-ét, házirendjét és pedagógiai programját a társult önkormányzatok 
számára véleményezés céljából. A dokumentumokat korábban már véleményeztette a szülői 
szervezetekkel (az elnökök aláírásukkal jelezték az egyetértést), s véleményt kérve megküldte 
a településeken működő, érintett nemzetiségi önkormányzatok részére is.  
 
A dokumentumok módosítása a szedresi tagintézményben kialakított egységes óvoda-
bölcsődei csoport miatt vált szükségessé, a módosítások technikai jellegűek (névváltozás, 
gyermeklétszám változásának átvezetése). 
 
Tekintettel arra, hogy a működés megkezdése előtt a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 179. § (6) bekezdése alapján a fenntartónak szakmai véleményt kell készíttetnie arról, 
hogy az intézmény rendelkezik-e a háromévesnél fiatalabb gyermekek gondozásához 
szükséges feltételekkel, valamint a kijelölt szakértőnek véleményeznie kell az egységes 
óvoda-bölcsőde pedagógiai programját, házirendjét és SZMSZ-ét, 2015. május 13-án a 
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Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya szakértője helyszíni 
látogatást tett az intézményben.  
A szakértő az egységes óvoda-bölcsőde működtetésének feltételeit megvizsgálta, a készülő 
dokumentumokat áttekintette. A szakvélemény alapján a csoport a következő nevelési évtől 
megkezdheti működését. 
  
A fentebb is jelzett technikai, valamint a szakértő által javasolt szóhasználatbeli 
módosításokat az intézményvezető a dokumentumokban átvezette. 
 
A dokumentumok megtekinthetőek Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
Humán Osztályán. 
 
Kérem a Tisztelt Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.   
 
 
Szekszárd, 2015. június 16.  
 
 
         Ács Rezső  
        Társulási Tanács elnöke 
 

 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

Határozat tárgya: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és 
Családi Napközi szervezeti és működési szabályzatának, pedagógiai programjának, 
továbbá a szedresi tagintézmény házirendjének véleményezése 
 
 
1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdésében kapott jogával élve a 
társulás által fenntartott Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, 
Bölcsőde és Családi Napközi szervezeti és működési szabályzatának az egységes óvoda-
bölcsődei csoport létrehozásával összefüggő módosításaival egyetért, a szervezeti és 
működési szabályzatban foglalt rendelkezéseket elfogadja. 
 

2. A Társulási Tanács az intézmény pedagógiai programjának az egységes óvoda-bölcsődei 
csoport létrehozásával összefüggő módosításaival egyetért. 

 
3. A Társulási Tanács a 2. Számú Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagintézménye 

házirendjének módosításaival egyetért. 
 
 
Határid ő:  2015. ………… ... 
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