
Király-tó Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 

 
Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Király-tó Óvoda és 
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) A Király-tó Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata( a 
továbbiakban:  SZMSZ)   „2. Általános rész” fejezetben  
 
„Az intézmény típusa: Óvoda és Bölcsőde „ szöveg  helyébe az 
„Az intézmény típusa:  Óvoda- Bölcsőde” szöveg lép. 
 
 
Tagintézmények felsorolásból törlésre kerül: 
„Király-tó Óvoda és Bölcsőde Vitnyédi tagóvodája 

9371 Vitnyéd, Mátyás király u. 2.” 
szöveg. 
 
 
Az „Alaptevékenysége”cím alatti részben a  
„Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi 
vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzdő gyermekek fejlesztését intézményünkben integráltan 
végezzük, erről egyéni fejlesztési naplót vezetünk. Az intézmény valamennyi 
nevelési egységében fogadjuk a sajátos nevelési igényű gyermekeket. „ 
 
szöveg helyébe a  
 
 „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a sajátos nevelési igényű 
gyermekek fejlesztését intézményünkben integráltan végezzük. Az intézmény 
valamennyi nevelési egységében fogadjuk a sajátos nevelési igényű 
gyermekeket. „ 
 
szöveg lép. 
 
 
„Ellátandó alaptevékenységek” cím alatti felsorolás az alábbiak szerint változik: 
 

 „851011Óvodai nevelés 
         851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

 889101 Bölcsődei ellátás  



 562912 Óvodai intézményi közétkeztetés 
       562917 Munkahelyi étkeztetés 
       562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
       811000 Építményüzemeltetés 
       680002 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés” 

 
szöveg helyébe az 
 
„Alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

 091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai 
 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának feladatai 
   
 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
 104035 Gyermekek napközbeni ellátása 
 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő 
működtetési feladatok 

 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak 
közismereti és szakmai oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 

 
szöveg lép. 
 
Törlésre kerül az alábbi szöveg: 
„A feladatellátáshoz kacsolódó funkciója alapján. 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
 
Az óvoda működési körzete felsorolásból törlésre kerül:  
     „Vitnyéd község közigazgatási területe” 
szöveg. 
 
Intézményi csoportok cím alatti részben az: 
 
Ř „Óvodai csoportok száma:  17 csoport” szövegrész  helyébe  



„Óvodai csoportok száma:  15 csoport „ szövegrész lép 
 

 
„Férőhely száma: 525 fő” szövegrész helyébe  
„Férőhely száma: 475 fő” szövegrész lép. 
 
 
Községi óvodai csoportok száma: „7 csoport” szöveg  helyébe  

  „5 csoport” szöveg  lép. 
 

 
„Vitnyéd Mátyás király u. 2. 2 csoport”  szöveg  törlésre kerül 
 
 
 
Ř „Bölcsődei csoportok száma: 2 csoport 

Férőhelyek száma:  26 fő” 
 

szövegrész helyébe a 
 
Ř Bölcsődei csoportok száma: 3 csoport 

Férőhelyek száma:  38 fő 
 

szöveg  lép. 
 

2.)  Az SZMSZ „3.1. Az intézmény szervezeti egységei” fejezetben  
„Az óvodai feladatokat ellátó szervezeti egység 1 központi óvodából és 7 
tagóvodából áll.”    

szöveg helyébe a 
„Az óvodai feladatokat ellátó szervezeti egység 1 központi óvodából és 6 
tagóvodából áll.” 
 

szöveg lép. 
 
 

„A bölcsőde 2 csoporttal működő szervezeti egység.” 
szöveg helyébe a  

„A bölcsőde két gondozási egységben 3 csoporttal működő szervezeti   
egység.” 
 

szöveg lép. 
 



3.) Az SZMSZ „3.5.1. Az óvoda vezetősége” fejezetben  
„Az óvoda vezetősége állandó tagjai: 
§ intézményvezető: 1 fő  
§ intézményvezető helyettes: 2 fő  
§ tagóvoda vezetők: 6 fő  
§ gazdasági vezető: 1 fő” 

 
szöveg  helyébe 

 
Az óvoda vezetősége állandó tagjai: 
§ intézményvezető: 1 fő  
§ intézményvezető helyettes: 2 fő  
§ tagóvoda vezetők: 5 fő  
§ gazdasági vezető: 1 fő  

 
szöveg lép. 
 
 
Az SZMSZ egyéb rendelkezései nem változnak. 
A módosítások 2015. szeptember 1.-jével lépnek hatályba. 
 
Kapuvár, 2015. május 19. 
 

                                                                                                            Boros Imréné 
intézményvezető 

 
 
 

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Király-tó Óvoda és 
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a 
126/2015. (V. 28.) ÖKT határozattal hagyta jóvá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


