
Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésének
jegyzőkönyvéből:

12/2011. (I.27.) sz. önkormányzati határozat:

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 231/2007. (XI. 29.) sz. határozattal
elfogadott, a 183/2009. (IX.24.), 53/2010. (III. 25.), valamint a 202/2010. (XII. 16.) sz,
határozatokkal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az SZMSZ 1.2 pontja szerinti jogszabályi hivatkozások kiegészítésre kerül:
„a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény”
szövegrésszel.

Az SZMSZ 2.4. pontja kiegészül az alábbi 2.4.1. ponttal:
„2.4.1. Telephelyek engedélyezett létszáma

Fegyvernek:
Újtelepi Óvoda: 100 fő
Központi Óvoda 75 fő
Annaházi Óvoda 70 fő
Szapárfalui Óvoda 50 fő
Bölcsőde 12 fő

Örményes:
Napsugár Óvoda 50 fő

Kuncsorbai óvoda: 50 fő”

2. Az SZMSZ 2. számú melléklete a„Bölcsőde Házirend”-je kiegészül az alábbi 16.1., és
16. 2. ponttal:
„16.1. A bölcsőde 3 fővel érdekképviseleti fórumot alakít.

Szülőket képviseli: Farkas Éva
Intézményt képviseli: Tóth Lászlóné bölcsőde vezetője
Fenntartót képviseli: Dr. Kiss Györgyné önkormányzati képviselő”

16.2. Érdekképviseleti fórum működésének szabályai:
Döntési jogkör:

 Dönt saját működési rendjéről és munkaprogramjáról.
 Dönt a bölcsőde képviseletében eljáró személy megválasztásában.
 Dönt a bölcsőde javára szervezett rendezvényekről, az ezekből

származó bevétel felhasználásáról.
 Dönt a szülők körében szervezett bölcsődét segítő munkákról.
 Megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat, intézkedéseket

kezdeményezhet a fenntartónál, valamint a bölcsőde ellenőrzését ellátó
megyei gyámhivatalnál.

Véleményezési jogkör:
 A bölcsőde szakmai programja



 Az SZMSZ szülőket is érintő rendelkezései.
 A bölcsőde munkarendje és nyitvatartása.
 A bölcsőde-család kapcsolattartási rendje.
 Szülőket anyagilag is érintő ügyek.
 A bölcsőde alaptevékenységével kapcsolatos szolgáltatások

Egyetértési jogkör: A házirend jóváhagyásánál.
 A szülőknek joguk van tájékoztatást kérni és kapni a bölcsődében folyó

munkákról.
 Az érdekképviseleti fórum köteles munkájáról tájékoztatni a szülőket.
 A szülők tanácsot kérhetnek nevelési kérdésekben, véleményüket

tolmácsolhatják az érdekképviseletükön keresztül, a működés
kérdéseiben.”

Erről értesül:

1.) Hillender Györgyné óvodaigazgató
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Pénzügyi csoport
6.) Török Csaba polgármester Örményes
7.) Rédai János polgármester Kuncsorba

Kmft.

Tatár László sk. Buzás Istvánné dr. sk.
Polgármester jegyző

Papp Róbert sk.
Jkv.hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2011. január 31.

Schultz Ferencné


