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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

értelmében az a települési önkormányzat, amelynek területén tízezernél több állandó 

lakos él, köteles bölcsődét működtetni. Dombóvár Város Önkormányzata a még nem 

óvodaköteles gyermekek napközbeni ellátását a Dombóvári Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéjében biztosítja, amely aktuálisan három gondozási egységben, 6 

csoportban 72 férőhelyen látja el a csöppségeket. Legutóbb 2018. január 1-jén volt 

csoportbővítés, akkor indult el a hatodik csoport, de a várakozók száma (majdnem 20 

gyerek) ismételten indokolttá teszi, hogy a jövő év elejétől elindítsunk egy újabb 

csoportot, szám szerint a hetediket, amellyel a férőhelyek száma 84-re emelkedne. 

Ehhez van elegendő hely az épületben (a negyedi gondozási egységben), a 2019-es 

felújítás alatt ideiglenesen itt már voltak bölcsődei csoportok elhelyezve, illetve az 

érintett helyiségekben még 10 évvel ezelőtt egy óvodai kiscsoport is működött. A 

fennmaradó egyik helyiség pedig elegendő a mozgásos tevékenységekre 

tornaszobaként funkcionálva. 

 

Az új csoport indításához rendelkezésre kell állni a személyi és tárgyi feltételeknek; ez 

utóbbi egyrészt eszközbeszerzést (játékok, fejlesztő eszközök, textíliák, bútorok stb.) 

jelent, másrészt némi belső átalakítást és felújítást a csoportszobát és a vizesblokkot 

érintően. A tárgyi eszközök beszerzésének becsült összköltsége hozzávetőleg 2,4 

millió Ft, a beruházási jellegű kiadás pedig az előzetes ajánlatkérés alapján bruttó 3,1 

millió Ft. Ami a személyi kritériumokat illeti, szükséges legalább két 

kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka, de egy ekkora intézmény már olyan vezetőt 

igényel, aki nem lát el napi szintű nevelési feladatot (a bölcsődevezető jelenleg 

beleszámít a kötelező kisgyermeknevelői létszámba), vagyis három kisgyermeknevelő 

felvételét javasolja az intézmény vezetése pozitív döntés esetén. Amennyiben ez 

megtörténik, akkor a pályázati felhívásokat azonnal megjelentetik, mivel a szociális 

szolgáltatások nyilvántartásába való adatmódosításhoz be kell mutatni azokat a 

megfelelő végzettséggel rendelkező új munkatársakat, akik januártól a bölcsőde 

alkalmazásában fognak állni. A bölcsőde szakmai programján is át kell vezetni a 

változást, amit a Humán Bizottság november folyamán tud jóváhagyni. 

 

A javaslatom az, hogy az új csoport indításával járó kiadások a jövő évi költségvetést 

terheljék. 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. 
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Határozati javaslat 

új csoport indításáról a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert 

Bölcsődéjében 2021. január 1-jétől 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári 

Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének 2021. január 1-jétől egy további 

csoporttal, 12 férőhellyel való bővítését. 

 

2. A Képviselő-testület a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde alapító 

okiratának módosítását – amely arra irányul, hogy a Dombóvári Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje a bölcsődei ellátást 2021. január 1-jétől 7 bölcsődei 

csoportban, 84 férőhelyen biztosítja –, valamint az egységes szerkezetű alapító 

okiratot a melléklet szerint elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat 

módosítását aláírja, és intézkedjen a törzskönyvi nyilvántartásba való változás-

bejelentés iránt. 

 

3. A Képviselő-testület engedélyezi 2021. január 1-jétől a Dombóvári Százszorszép 

Óvoda Tündérkert Bölcsődéje szakmai létszámának három kisgyermeknevelővel, 

valamint egy bölcsődei dajka munkakörrel való bővítését, és a szakmai létszámot 

összesen 21 főben állapítja meg. A Képviselő-testület a létszámbővítéshez szükséges 

fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja. 

 

4. A Képviselő-testület az új bölcsődei csoport indításával összefüggő dologi és 

beruházási kiadásokra összesen 5,5 millió Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 

2021. évi költségvetésében. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

óvoda- és bölcsődevezetőjét az új bölcsődei csoport indításával összefüggő 

intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére, illetve a polgármestert a 

Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének szolgáltatói 

nyilvántartásba bejegyzett adatai módosítására irányuló eljárás kezdeményezésére. 

 

Határidő: 2020. november 30.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

    Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 
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