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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A november végére tervezett döntéshozatal előtt az alábbi ügyben tartom szükségesnek 

döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 
 

A Dombóvár Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsőde módosított szakmai 

programjának jóváhagyása az új bölcsődei csoport indításához kapcsolódóan 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. november 11. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága  

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

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

(Gyvt.) 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 jelenleg három gondozási 

egységben, 6 csoportban 72 férőhelyen látja el a gondozási teendőket. A testület a 

szeptember végi ülésen döntött arról, hogy 2021. január 1-jétől egy újabb csoporttal 

bővüljön a bölcsőde, és elrendelte az ehhez szükséges intézkedések megtételét. Azóta 

az intézmény már lefolytatta a leendő új csoportszobát/vizesblokkot érintő kivitelezési 

munkákra a beszerzési eljárást, illetve megkezdte a leendő dolgozók kiválasztását. 

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 

szerint a fenntartó köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói 

nyilvántartásba bejegyzett adatot változnak. Az adatmódosítás iránti kérelemhez a 

változással összefüggő, valamint az adatmódosítás során jogszabály alapján 

vizsgálandó egyéb körülményekkel kapcsolatos iratokat kell csatolni. 

 

Az intézményátszervezés miatt a Tündérkert Bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba 

bejegyzett adatainak módosítása iránti kérelemhez a jogszabály alapján csatolni kell a 

bölcsőde fenntartója által jóváhagyott szakmai programot. A Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.3.5. pontja alapján a Humán 

Bizottság átruházott hatáskörben jóváhagyja az önkormányzati költségvetési szervek 

fenntartói jóváhagyást igénylő szakmai és munkajogi dokumentumait, ellenőrzi azok 

végrehajtását. A november 4-étől ismételten fennálló veszélyhelyzet miatt nincs 

lehetőség bizottsági ülés megtartására és így az átruházott hatáskör gyakorlására, a 

döntéshozatalra ezért polgármesteri hatáskörgyakorlás útján kerül sor. 

 

A bölcsődevezető az új csoportindítás kapcsán átdolgozta a szakmai programot, ez az 

előterjesztés mellékletét képezi. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV. 30.) NM rendelet szerint a szakmai programnak tartalmaznia kell 

 

a) az intézmény nevét, székhelyét, telephelyét; 

b) az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzőit; 

c) a szolgáltatás célját, feladatát, alapelveit, így különösen 

ca) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő 

kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, 

cb) az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés 

módját, 
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d) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, 

rendszerességét, valamint a szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési, 

fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, módját; 

e) az ellátás igénybevételének módját; 

f) az intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módját; 

g) az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak 

védelmével kapcsolatos szabályokat; 

h) a szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módját, 

formáit. 

 

A szakmai programhoz mellékelni kell az ellátottak törvényes képviselőivel 

megkötésre kerülő megállapodás tervezetét, illetve az intézmény szervezeti és 

működési szabályzatát. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje módosított szakmai 

programjának jóváhagyásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során – a Humán Bizottság átruházott hatáskörét magához 

vonva – a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 2021. január 1. 

napján hatályba lépő módosított szakmai programját a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

        

              Pintér Szilárd 

             polgármester 


