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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

I. Előzmények

Az óvoda vezetője Metzlemé Kutvölgyi Eszter benyújtotta a Pilisborosjenö Mesevölgy Ovoda
2022. január 24-én megküldött új házirendjét a Képviselö-testület számára, megismerésre.

II. Jelenlegi helyzet

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a köznevelési intézmény
SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelési-oktatási intézményben a
nevelőtestület, más köznevelési mtézményben a szakalkalmazotti értekezlet az óvodaszék,
iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat
véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetöre többletkötelezettség hárul, a
fenntartó, a működtetö egyetértése szükséges.

A fenntartó önkormányzat
dönt az óvoda heti és éves nyifrvatartási idejének meghatározásáról,

. ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét,
hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézmenyben
továbbá' a gyermek- és i^úságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset
megelözése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem települési onkormányzat,
a tmuló- és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint
illetékes kormányhivatalnak,

. ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.

A fenntartónak egyetértésijoga van a köznevelési intézmény SZMSZ-e, házirendje, pedagógiai
programja tekintetében, és az egyetértés kialakítására harminc nap áll rendelkezésre.

A PiUsborosjenő Mesevölgy Óvoda vezetője új Házirendet készített, mivel a korábbi több
helyen módosításra szomlt ajogszabályi kömyezet változása miatt.
A Házirend a Köznevelésröl szoló törvény 25. § (2. 3.) előírásainak figyelembe vételével, illetve
a régi Házirend elavult szabályainak átü-ásával. A szülői közösség képviseloje a Házirendet
véleményezte.
A Házir'end megfelel a 20/2012. (VIII. 31. ) "a nevelési oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intezmények névhasználatáról" szóló EMMI rendelet 5. § (1) szerinti
kívánalmaknak, nem tartalmaz olyan tartalmakat, amely a fenntartóra többletköltséget
róna.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozatot elfogadni
szíveskedjen.

Pilisborosjenö, 2022. március 7.
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Tömöri Balázs ^GÁR^
polgármester



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete

1. A Pilisborosjenöi Mesevölgy Óvoda Házirendjét módosításokkal egységes
szerkezetben elfogadja.

2. Felkéri a Polgármestert és az óvoda vezetöjét, hogy a szülők részére tegye a
dokumentumot nyilvánossá.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester és Metzlemé Kutvölgyi Eszter óvodavevetö
Határidő: folyamatos


