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Az intézmény OM azonosítója: 

 
Készítette:  

……………………………………… 
Intézményvezető  

Ph 
 

Legitimációs eljárás 

 
Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

nevelőtestület a 2011. évi CXC. tv. 25. § (4), és 70.§ (2) 
b) bekezdésében biztosított döntési hatáskörében  a 

…… /2022. (….). határozatszámon elfogadta. 
 

……………………………………… 
 

Nevelőtestület nevében 
 
 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 82. § (6) 
bekezdése alapján az (1)-(5) bek. szereplő a 
dokumentumok nyilvánosságának biztosítására 
vonatkozó helyi szabályokat a szülői szervezet a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban véleményezte és 
támogatja annak megvalósítását. 
 

………………………………………………………. 
Szülői Szervezet elnöke 

 
A 20/2012. (VIII.31. EMMI rendelet 122. § (9) 

bekezdésében felhatalmazott általános véleményezési 
jogai alapján az óvodaszék az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatát véleményezte, támogatja a 
működéssel kapcsolatban megfogalmazott helyi 

szabályokat eljárásrendeket.  
 

…………………………………………………… 
Az Óvodaszék elnöke névaláírás 

 
Továbbá 

A nevelőmunkát segítő alkalmazottak a Szervezeti és 
működési Szabályzat tartalmáról a tájékoztatást 

megkapták 
 

………………………………………………….. 
Nevelőmunkát segítő alkalmazottak nevében 

 
………………………… Nemzetiségi Önkormányzata a 2011. évi CLXXIX. tv. 10. § (5) bekezdés. a 115. § (e) és 
116 § (2) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatot véleményezte és a benne foglaltakat a 
……/2022...... (     ) …. sz. határozat értelmében elfogadásra javasolta. 
 

…………………………………………………………………… 
……………………………. Nemzetiségi Önkormányzata elnöke 

Ph. 

Az óvoda vezetője a Szervezeti és Működési szabályzatban szereplő diabéteszes gyermekek 
ellátásának eljárásrendjét továbbá az ételallergiás gyermekek ellátásával foglalkozó feladatok 
elkészítéséhez a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128.§ (8) bek. igénybevételével az óvoda 
vezetője beszerezte az iskola-egészségügyi szolgálat/orvos véleményét. 

 
…………………………………………………………… 

iskola-egészségügyi szolgálat/orvos 
Ph 
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Amennyiben pénzügyi kihatással bír a fenntartóra, a fenntartó egyetértő határozata szükséges (csak akkor kell ezt 
megkérni) 

Intézményvezetői nyilatkozat 
Az intézmény felelős vezetőjeként ……………………………….. nyilatkozom, hogy a(z)………………….. Óvoda 
működését meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzat melléklet/függelék 
……………………………………… fejezete(i) betartásához szükséges technikai, 
…………………………………..feltételek biztosítása miatt a fenntartóra vonatkozóan  többletköltséget terhel, 
melyhez kérem a fenntartó egyetértését. 

…………………………………………………… 
Óvodavezető 

Ph  
A Szervezeti és Működési Szabályzat ………………………………………… 
fejezeteiben/mellékletében/függelékében megfogalmazott feladatok megvalósításához szükséges többletköltség 
tervezéséhez a fenntartó egyetértését. adja. 
 

…………………………………………………  
A fenntartó egyetértő határozatának száma 

 
……………………………………………………….  

 
A fenntartó képviseletében névaláírás 

Ph. 
 
 

Amennyiben nem kérik: 
Intézményvezetői nyilatkozat 

Az intézmény felelős vezetőjeként nyilatkozom, hogy a ………………….. Óvoda működését meghatározó 
Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek érvénybelépésével a fenntartóra, a működtetőre 
többletkötelezettség nem hárul.  
 

……………………………………………………………. 
Óvodavezető 

Ph  
ha ez így van törölni kell a fenti fenntartói egyetértés kérelmét, és a fenntartói egyetértést 

 

Ha a nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi személy vagy a vallási egyesület tartja fenn: 
Az …………………………. Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát az Nkt. 32. § (1) i) 
pontja alapján a fenntartó döntési hatáskörében a ………../2022. (….) sz. határozatával 
jóváhagyta. 
 

…………………………………………… 
a fenntartó nevében aláírás 

Ph. 
A dokumentum jellege: Nyilvános a 20/2021. EMMI rendelet 82. § (3) *  Az SZMSZ-t, a nevelési-oktatási 
intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. 
Megtalálható az óvoda honlapján: www. …….  
Hatályos: a kihirdetés napjától Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig 

Verziószám: …./2022. (ahányadik módosított 
változat)  

Készült: …… példány 
Iktatószám:  
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A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 
 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm.rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról 

 2011. évi CXCV.  törvény az államháztartásról (Áht.) 

 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
(Ámr.)  

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) 

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (Info törvény) 

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális 
szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről  

 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és 
gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési 
rendjéről (hatályos 2022. VI. 01.-ig) 

 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről 

 1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről 

 335/2005. (XII. 29.) Korm.rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeiről  

 1995. évi LXVI. törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 
anyag védelméről  

 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati 
feladatairól 

 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról. 

 222/2020. (V. 22.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az egyes 
pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az országos pedagógiai-szakmai 
ellenőrzésekről 

 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola egészségügyi ellátásról. 
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