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Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat 

Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanácsa 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 

841-6/2014. iktatószám 

6. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. július 16-án (szerdán) délután 

14,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János elnök, Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor tanácstagok 

 

Távol maradt: Faluházi Sándor, Biró Endre, Dr. Serester Zoltán tanácstagok 

 

Kertészsziget Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz Jánosné, Gurzóné Földi Erzsébet, Mogyorósi István, Nagy István 

tanácstagok 

 

Tárvol maradt: Czakó László tanácstag 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető, Balázs Ferencné 

pénzügyi főmunkatárs 

 

Kláricz János elnök: Köszöntötte a megjelent Társulási Tanács tagjait valamint Dr. Nagy Éva 

jegyzőt, Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezetőt és a pénzügyi munkatársat Balázs Ferencnét. 

 

Megállapította, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mivel 12 fő Társulási 

Tanácstagból 8 fő tag jelen van.  

  

Ezzel a társulási ülést megnyitotta.  

 

Javasolta a meghívóban kiadott napirendi pontok megtárgyalását:   

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

 Előadó: Kláricz János Társulási elnök 

 

Megkérdezte a Társulási Tanács tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi 

pontokkal kapcsolatosan.  

 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  
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Kérte a Társulási Tanács tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi 

pontokat elfogadja.  

 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulása 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat 

elfogadta. 

 

1./ napirendi pont: Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

Kláricz János elnök: Előterjesztette a napirendi pontot, a Bucsa Község Napközi Otthonos 

Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 

 

Tájékoztatta a Társulási Tanács tagjait, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítását Kertészsziget Község Önkormányzata finanszírozási nehézsége és a tavalyi év 

óta bekövetkezett egyéb szervezeti átalakítások indokolják, ezért a nehézségek miatt a 

Kertészszigeti Tagintézmény átszervezése vált indokolttá. 

Módosul az intézmény nyitvatartási ideje (csökken egy órát). továbbá egyéb szervezeti 

változásokat is aktualizálni kell a Szabályzatban.   

A kertészszigeti óvodában a nyitva tartás 10 óráról 9 órára csökkenne. Szakmai szempontból 

azt eredményezi, hogy a tavalyi évben felvett fiatal óvónő foglalkoztatása 8 óráról 4 órára 

csökkenne. Ezt a szükséges intézkedést a Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta, és szükségesnek ítélte meg. Bár feladatalapú finanszírozás van, mégis 

szinte csak a szakmai terület van lefinanszírozva, semmilyen más területen nem biztosít 

forrást az állam. Ez az egyik leghumánusabb megoldás arra, hogy a továbbiakban 

működhessen az óvoda.  

 

Kláricz Jánosné tag: Az óvoda nyitvatartása egy órával csökkenne, az óvónőket 

nyilatkoztatták, elvállalják a továbbiakban is a feladatok elvégzését, némi túlóra kifizetésétől 

eltekintenek. A szülőket azért nem vonták be a változás ismertetésébe, mert a gyerekek 

életében, a megszokott napi tevékenységükben nem lesz változás.  

Egy főt a kisegítő személyzetből pedig kiszerveztek, és közhasznú foglalkoztatással fogják a 

feladatot ellátni.  

 

Földiné Gurzó Erzsébet tag: Az óvónők bérét egy középátlagban finanszírozzák, a 

Kertészsziget Óvodában dolgozó óvónők éppen középátlagban vannak bérezve, mégsem elég 

a finanszírozás. 

 

Kláricz János elnök: Ezen a területen már eszközöltek lépést egy fő kisegítő személy  

foglalkoztatását közfoglalkoztatás keretében oldják meg. Bucsán egy óvónő és egy dajka fog 

az idén nyugdíjba vonulni, és a tervek szerint a kieső pedagógust (óvónő) belső átszervezéssel 

meg tudják majd törvényes keretek között oldani. Ezért az intézmény finanszírozásának 

kiegészítése a későbbiekben tovább csökkenhet.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása során több olyan 

régebbi változás is átvezetésre került, úgy mint a körjegyzőség helyett a közös hivatal került 

megnevezésre, az óvoda bankszámla száma, és a kormányzati funkciók is változtak, és a 

szervezeti felépítés meghatározása is változott, a vezető beosztások pontosítva lettek. 

 

Kláricz János elnök: Megköszönte a kiegészítést.  
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Megkérdezte, hogy a társulási tanács tagjainak van-e kérdése, hozzászólása? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

Kérte a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanács tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 

 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulásának Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta:  

 

11/2014.(VII.16.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács határozata 

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

A Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanácsa a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzatát az e határozat 1. melléklete szerint módosítja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint  

1. melléklet 

 

BUCSA KÖZSÉG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA  

módosítása 

 

1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

2. Költségvetési törzsszáma: 347026  

OM azonosító: 202065 

Adószáma: 15347024-1-04 

KSH száma: 15347024-8510-322-04 

Bankszámla szám: 54000117-11031394 

  

2./  A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. pontja, az alábbiak szerint módosul: 

 

9. Az intézmény besorolása: 

 Köznevelési intézmény-óvoda 

 Pénzügyi, gazdálkodási feladatait: Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.   

            5527. Bucsa Kossuth tér 6. sz. látja el. 

 

  

3./ A Szervezeti és Működési Szabályzat 17. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

17. A./ Az intézmény államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása: 851020 

Óvodai nevelés. 

 

B./ Az alkalmazott kormányzati funkció kódok: 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 
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091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának feladatai 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

 

4./ A Szervezeti és Működési Szabályzat - II. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint 

módosul:   

 

1.  Szervezeti felépítés 

       Vezető beosztások: 

magasabb vezető beosztású: óvodavezető 

vezető beosztású: tagintézmény-vezető  

 óvodavezető-helyettes 

 

5./ A Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezetének 2.2. pontja az alábbiak szerint 

módosul: 
  

2.2. Az  óvodavezető-helyettes 
Az intézmény irányítását az óvodavezető-helyettes segíti. 

Az óvodavezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben, - el nem halasztható  

ügyek  intézésével – ellátja az óvodavezető helyettesítését.  

Az óvodavezető tartós távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az óvodavezetőt.   

 
6./ A Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezet 11. pontja az alábbiak szerint 

módosul:   

 

11. A vezetők benntartózkodási rendje   

Az óvoda működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézmény székhelyén és 

telephelyén a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők 

nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint 

határozom meg: 

 Az óvodavezető vagy a helyettese: 8 órától 16,30 óráig.                                                      

 Tagintézmény vezető: 7,30 órától  14 óráig 

Ha ez nem lehetséges, a helyettesítési rendben kijelölt közalkalmazott felel az intézmény 

biztonságos működéséért, akinek felelőssége, és intézkedési jogköre - eltérő  rendelkezés 

hiányában - a működéssel, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali 

döntést igénylő  ügyekre terjed ki.  

7./ A Szervezeti és Működési Szabályzat 12. pont 1. pontja pontos nyitvatartási rend 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

  

12.  

1. pont ….. 

„Pontos nyitvatartási rend: (a fenntartó által meghatározott és a szülők igényeit figyelembe 

véve) 

Reggel 6,30 órától délután 16,30 óráig. 

A tagintézményben 7,30-16,30 óráig.” 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat egyebekben változatlan marad.  
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Bucsa, 2014. július 16. 

 

    

Kláricz János elnök: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a Társulási Tanács 

tagjainak részvételét és az ülést 14,15 órakor bezárta.  

 

 

 

Kmf. 

   

 

 

   

    Kláricz János                                                              Dr. Nagy Éva 

         elnök                                                                          jegyző  

 

 

 
  

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


