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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 2020. november 19-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek 

döntés meghozatalát 

 

A döntés tárgya: 
 

Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. november 27. 

 

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: 

 

I. Beszámoló az önkormányzati óvodák 2019/2020. nevelési évben végzett 

tevékenységéről 

 

A nevelési év lezárultát követően az önkormányzati óvoda vezetője szokásosan 

beszámol az előző nevelési évről, melyben átfogó tájékoztatást ad a fenntartó részére a 

feladatellátást illetően. A köznevelési törvény értelmében a fenntartó ellenőrizheti a 

köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a 

szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- 

és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében 

tett intézkedéseket, illetőleg értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 

programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka 

eredményességét. A fenntartó továbbá tanévenként – óvodák esetében nevelési 

évenként – legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az 

intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.  

 

A két önkormányzati fenntartású óvoda vezetője által készített beszámoló mellékelve. 

  

I. Határozati javaslat 

az önkormányzati fenntartású óvodák 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 

beszámolójáról 

 

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 – elfogadja a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézménynek, 

valamint a Dombóvári Szivárvány Óvodának a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 

átfogó tevékenységéről szóló beszámolóját. 
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II. Az önkormányzati fenntartású óvodák 2020/20201. nevelési évre vonatkozó 

munkaterve 

 

Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. A munkaterv 

elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, az óvodai szülői 

szervezet véleményét. Az óvodai nevelési év helyi rendjében kell meghatározni 

− az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

− a szünetek időtartamát, 

− az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, 

− az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, 

fogadóórák időpontját, 

− az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap 

tervezett időpontját, 

− az alapfokú művészeti iskola és kollégium kivételével a tanulók fizikai 

állapotát felmérő vizsgálat időpontját, 

− minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést. 

 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem 

haladhatja meg. Az óvodai nevelés nélküli munkanapon - a szülő igénye esetén - az 

óvoda ellátja a gyermek felügyeletét. Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, 

hogy a szülők - a házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai 

tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva 

tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább 

hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. Az éves és a nyári 

nyitvatartási rendről januárban szükséges dönteni a fenntartónak. 

 

Az önkormányzati fenntartású óvodák a 2020/2021. évre vonatkozó munkatervüket a 

melléklet szerint elkészítették. 

 

II. Határozati javaslat 

az önkormányzati fenntartású óvodák 2020/20201. nevelési évre vonatkozó 

munkatervéről 

 

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 és Bölcsőde intézménynek, valamint a 

Dombóvári Szivárvány Óvodának a 2020/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét 

megismerte, és az abban foglaltakkal egyetért. 
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Az önkormányzati fenntartású óvodák módosított intézményi dokumentumainak 

jóváhagyása 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2020. szeptember 1-jétől új rendelkezésekkel 

egészült ki és az új 33/B. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az óvoda reggel 

8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, 

kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek 

felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott 

személy is elláthatja.  

 

Mindkét önkormányzati óvoda él ezzel a lehetőséggel az óvodapedagógusok 

munkaidejének jobb szervezhetősége érdekében, és azt átvezették az intézményi 

szervezeti és működési szabályzaton. Személyi változás miatt a Dombóvári 

Százszorszép Óvoda módosította a honvédelmi tervét. 

 

 

 III. Határozati javaslat 

az önkormányzati fenntartású óvodák egyes szakmai dokumentumainak 

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 Szivárvány Óvoda módosított szervezeti és működési 

szabályzatát, illetve a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde módosított 

szervezeti és működési szabályzatát, valamint a módosított honvédelmi intézkedési 

tervét megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 

 

 

 

              Pintér Szilárd 

             polgármester 


