IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ
9021 Győr, Virágpiac tér 3.

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 24. § (3) bekezdésében a IV.SZ.GMK általános adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályait az alábbiakban határozom meg.

I.

Általános rendelkezések

1.) A szabályzat célja a IV.SZ.GMK által végzett adatkezelések, adatfeldolgozások során a
személyes adatok védelme és a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok
hozzáférhetőségének biztosítása.
2.) A szabályzat tárgyi hatálya – figyelemmel az Infotv. 2. §-ában foglaltakra – kiterjed a IV.SZ.GMK
által folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely természetes személy
adataira vonatkozik, valamint amely közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot
tartalmaz, függetlenül attól, hogy az adatkezelés, adatfeldolgozás teljesen vagy részben
automatizált eszközzel, valamint manuális módon történik. A szabályzat személyi hatálya
kiterjed a IV.SZ.GMK-ban foglalkoztatott valamennyi közalkalmazottra, ügyintézőre és
munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottra.
3.) Az értelmező rendelkezések tekintetében az Infotv. 3. §-a az irányadó.
4.) A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait, ha törvény
kivételt nem tesz, az adatkezeléshez fűződő más érdekek – ideértve a közérdekű adatok
nyilvánosságát is – nem sérthetik.

II.

Adatkezelés, adatbiztonság

1.) Személyes adat fő szabály szerint akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy az
törvény vagy - törvényi felhatalmazás alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Ettől eltérő rendelkezéseket az
Infotv. 6. §-a tartalmaz.

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a 305/2005. (XII.25.) Korm.
rendelet értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

I. Szervezeti és személyzeti adatok
Adat
Megtalálható
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, Sün Balázs Óvoda
telefon és fax száma, elektronikus levélcíme, honlapja.
9024 Győr, Örkény I.u.4.
Telefon: 96/431-695 Fax: 96/431-695
E-mail: sunbalazsovi@ogmk.hu
OM azonosító: 201900
Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája
9024 Győr, Cuha u.32.
Telefon: 96/416-603
E-mail: benedekovi@ogmk.hu
Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája
9024 Győr, Répce u.34.
Telefon: 96/417-071
E-mail: mesevarovi@ogmk.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek Három egységből álló szervezet, felépítése az SZMSZ-ben
megjelölésével , az egyes szervezeti egységek feladatai
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek Óvodavezető: Holle Zsuzsanna
vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
Telefon: 96/431-695
Fax: 96/431-695
E-mail: vezeto.sunbalazsovi@ogmk.hu
Vezető helyettes: Csikainé Kálló Gyöngyvér
Telefon: 20/394-6562
E-mail: sunbalazsovi@ogmk.hu
Tagóvoda vezető Benedek Elek Tagóvoda: Takács Lászlóné
Telefon: 20/328-7192
E-mail: benedekelekovi@ogmk.hu
Tagóvoda vezető Mesevár Tagóvoda: Borbély Julianna
Telefon: 20/247-5400
E-mail: mesevarovi@ogmk.hu
,
4. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv. 9021 Győr, Városház tér 1.
Telefon: 96/500-100
Web: www.gyor.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A Sün Balázs Óvoda feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend
meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó
eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, vagy ügyrend,
az adatvédelmi és az adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes
szövege.
2. Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái
Óvodai adatbázis, nyilvántartás fajtái:
1. Óvodás gyerekek személyes adatai
2. Közalkalmazotti nyilvántartás
3. Törzskönyv
A gyerekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található meg, a
Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete alapján.
Adattartalma: név; születéskori név; anyja neve; születés helye, ideje;
tartózkodási hely ; állampolgárság; jogviszony kezdete, vége; taj szám
Az illetékesek számára mindkettő megtekinthető a KIR adatbázisban, és
a vezetői irodában, a vezető engedélyével és az adatvédelmi törvény
betartásával.
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, vagy költségvetésből Ingyenes óvodai nevelés, oktatás. Az intézmény Alapító okirata és
finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, igénybe Pedagógiai programja alapján.
vételének rendje, a közszolgáltatásért fizetett díj mértéke

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni. A
gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-jétől
hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több
gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve
fogyatékos gyermekek szüleinek nem kell fizetniük az óvodai
étkeztetésért. Ingyenessé vált a gyermekétkeztetés továbbá a két- és
egygyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 %-át.

4. Közzétett hirdetmények, közlemények
Állás pályázatok a www.kszk.gov.hu, gyor.hu honlapon
5. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó jogszabályon Közoktatási statisztika www.kir.hu
alapuló statisztikai adatgyűjtés

6. Óvodai nevelési év rendje

Szeptember 01-től augusztus 31-ig
Intézményünk az adott nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye
alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva:
December hónapban a két ünnep között
Nyári zárva tartás
A zárva tartás ideje alatt mindig van ügyeletes óvoda, ahol fogadjuk a
gyermekeket.
A 11/1994. (VI.08) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési
év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, melynek
időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte értesítjük. A nevelés
nélküli munkanapokat a nevelési értekezletek megtartására, illetve
továbbképzésekre használja fel. Ezeken a napokon, a szülő igénye esetén
a gyermek elhelyezéséről gondoskodunk .Részletek a Munkatervben

7. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi
közzétételi lista

Óvodapedagógusok száma
Sün Balázs Óvoda
Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvoda
Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvoda

21 fő
9 fő
11 fő

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettség
Főiskolai végzettségű
főállású óvodapedagógus
Szakirányú középfokú végzettségű
főállású óvodapedagógus
Főiskolai végzettségű, szakvizsgát tett
főállású óvodapedagógus

32
2
7

Pedagógiai asszisztensek száma
Sün Balázs Óvoda
Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvoda
Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvoda

3 fő
1 fő
2 fő

Pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettség
Középfokú végzettség, pedagógiai asszisztens
szakképesítés

6 fő

Óvodatitkár iskolai végzettsége, szakképzettség
Középfokú végzettség

1 fő

Dajkák száma
Sün Balázs Óvoda
Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvoda
Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvoda

10 fő
4 fő
5 fő

Dajkák szakképzettsége
Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka
Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező
dajka
Általános iskolai végzettségű dajka

14 fő
5 fő
0 fő

Óvodai csoportok száma
Sün Balázs Óvoda
Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvoda
Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvoda

10 csoport
4 csoport
5 csoport

Óvodai férőhelyek száma
Sün Balázs Óvoda
Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvoda
Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvoda

284 fő
135 fő
145 fő

Óvodai gyermekcsoportok létszáma
Sün Balázs Óvoda
1. Barna süni csoport
2. Fehér süni csoport
3. Citrom süni csoport
4. Lila süni csoport
5. Arany süni csoport
6. Ezüst süni csoport
7. Piros süni csoport
8. Zöld süni csoport
9. Kék süni csoport
10. Narancs süni csoport
Összesen:

1.
2.
3.
4.

18
16
23
21
24
18
22
18
19
21
200

Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája
Méhecske csoport
14
Süni csoport
14
Maci csoport
13
Nyuszi csoport
13
Összesen:
54

1.
2.
3.
4.
5.

Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája
Maci csoport
22
Őzike csoport
15
Süni csoport
20
Nyuszi csoport
18
Halacska csoport
18
Összesen:
93

Ünnepek, megemlékezések rendje
Intézményünkben a Pedagógiai Programban és a Munkatervben
meghatározottak szerint történik.
Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk





Házirend
Pedagógiai Program
SZMSZ
Munkaterv

III. Gazdálkodási adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetés, számviteli törvény Az intézmény gazdálkodási besorolása önállóan működő költségvetési
szerinti beszámolója, vagy éves költségvetési beszámolója
szerv, mely saját gazdasági csoporttal nem rendelkezik. A gazdasági
feladatokat, együttműködési megállapodás alapján, a IV. sz. Gazdasági
Működtető Központ végzi.
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló
törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek
nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program
megvalósítási helyére vonatkozó adatok

3. Az EU támogatással megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra
vonatkozó szerződések

