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Intézmény OM azonosítója:  

 
Készítette: 

…………………………………………………. 
Intézményvezető 

Ph 

Legitimációs eljárás 
 
Az óvoda Házirendjét a nevelőtestület a 
2011. évi CXC. tv. 25. § (4) bekezdésében 
biztosított döntési hatáskörében  
…… /2022. (….). határozatszámon 
elfogadta. 
 

……………………………………… 
 

Nevelőtestület nevében 

 
Tájékoztatásul megkapják: 

A szülői szervezet /közösség nevében a 2011. évi 
CXC. tv. 25. § (4) bekezdésében biztosított jogok 
alapján 
 
………………………………………………………. 

Szülői Szervezet elnöke 
Továbbá 

A nevelőmunkát segítő alkalmazottak  
 

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

névaláírás 
A 20/2012. (VIII.31. EMMI rendelet 122. § (9) bekezdésében felhatalmazott általános véleményezési 

jogai alapján az óvodaszék az intézmény Házirendjét véleményezte, támogatja a működéssel 
kapcsolatban megfogalmazott helyi szabályokat eljárásrendeket.  

 
…………………………………………………… 

Az Óvodaszék elnöke névaláírás 
(Csak abban az esetben, ha nem működik az óvodában Szülői Szervezet!!!) 

 A ………………………… Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CLXXIX. tv. 10. § (5) bekezdés. a 
115. § (e) és 116 § (2) pontja alapján a Házirendet véleményezte és a benne foglaltakat a 
……/2022...... (     ) …. sz. határozat értelmében elfogadásra javasolta. (Nemzetiségi nevelést folytató 
intézmény esetén.) 
 

……………………………………………… 
………………. Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Ph 
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 Házirendje rendelkezéseinek érvénybelépése a fenntartóra 
vonatkozóan a dokumentum/melléklet/függelék ………………………………………… 
fejezeteiben többletköltséget terhel, ………………………………………………….. tekintetében 
melyhez kérem a fenntartó egyetértését. 
 

…………………………………………………… 
Óvodavezető 

Ph  
A Házirend ………………………………………… fejezeteiben/mellékletében/függelékében 
megfogalmazott feladatok megvalósításához szükséges többletköltség tervezéséhez a fenntartó 
egyetértését adja. 
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…………………………………………………  
A fenntartó egyetértő határozatának száma 

 
……………………………………………………….  

 
A fenntartó képviseletében névaláírás 

Ph 
 

Amennyiben nem kér: 
Intézményvezetői nyilatkozat 

Az intézmény felelős vezetőjeként nyilatkozom, hogy a ………………….. Óvoda Házirendjében 
szereplő rendelkezések 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 
 
Az óvoda Házirendjét a fenntartó a 2011. évi CXC. tv. 32. § (1) i) bekezdésében biztosított jogok 
alapján…… /2022. (….). határozatszámon jóváhagyta. (Egyházi és magán intézményfenntartó 

esetén.) 
 

………………………………………………… 
A fenntartó képviseletében 

Ph 
A dokumentum jellege a 20/2012. EMMI 
rendelet 82. § (3) bekezdése alapján: 
Nyilvános 
Megtalálható: www............................ 
 

Érvényes és hatályos:  
A kihirdetés napjától visszavonásig. 

Verziószám:. …./2022.  Készült: ………………..eredeti példányban 
 
Iktatószám:…………………………. 
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