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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

1.A Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 

Társulási megállapodás 7.4 pontja alapján a Tanács véleményezi az általa fenntartott intézmény 

Szervezeti Működési Szabályzatát és annak módosítását. 

 

Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és 

társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című 

ellenőrzést végez a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda intézményünknél.  

 

Az ellenőrzés a helyi önkormányzatok és társulások irányítása alá tartozó intézmények 

szabályozási környezetére, a főbb integritási kontrollok kiépítettségére terjed ki. Az ellenőrzés 

keretében az ÁSZ a beszámoló szabályszerű elkészítését biztosító kontrollkörnyezet 

kialakítását, valamint a csalásmentes integritási környezet megteremtése szempontjából 

lényeges dokumentumokat értékeli. 

 

 A számvevőszéki ellenőrzés az ellenőrzött időszakra vonatkozóan az alábbi szabálytalanságot 

tárta fel:  

1. Az intézmény 2021. évben hatályos szervezeti és működési szabályzata nem tartalmazta 

az intézmény szervezeti ábráját az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontja előírása ellenére. 

A szervezeti ábra azért lényeges, mert ezáltal biztosított az intézmény átlátható, 

egyértelmű szervezeti felépítése, beazonosíthatók a szervezeti egységek és az egységek 

egymáshoz való viszony a szervezetben. A világos, egyértelmű szervezeti felépítés az 

eredményes és hatékony működés alapja. 

Az ellenőrzés megállapítása szükségessé tette Szervezeti Működési szabályzat módosítását.   

 

Az intézményi SZMSZ a következőkkel egészül ki: 

 

Az óvoda szervezeti struktúrája 

 

Az óvodát az intézményvezető irányítja, ő a legfelsőbb vezető. 

Intézményen belül megtalálható: 



• alá- és fölérendeltség 

 

 

  
 
 

 

• azonos szinten belül mellérendeltség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni, véleményezni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat:  

 

A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda SZMSZ módosításáról 

 

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda SZMSZ módosítását és annak 

egységes szerkezetét az elfogadást követő naptól kezdődő hatállyal jóváhagyja. 

Óvoda-
vezető

Nevelőtestület

Nevelő-oktató munkát 
segítők (dajkák)

Óvodavezető 
Szülői szervezet 

pedagógus/ok/ 

pedagógiai 

munkát 
segítők 


