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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 2021. január 22-én kelt levelemben foglaltak szerint az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 
 

Az új bölcsődei csoport indításához kapcsolódó további beruházások 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. január 29. 

 

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 Képviselő-testülete  

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A testület a tavaly szeptember végi ülésen döntött arról, hogy 2021. január 1-jétől egy 

újabb csoporttal bővüljön a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje, 

és elrendelte az ehhez szükséges intézkedések megtételét. Ezek meg is történtek, 

lezajlott az építési beruházás, illetve megérkeztek az új eszközök is. 

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

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

szerint november folyamán kezdeményeztem a Tündérkert Bölcsőde tekintetében a 

szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok változásának megváltoztatására (vagyis 

a férőhelyszám emelésére) irányuló hatósági eljárást, amely során az illetékes 

hatóságok helyszíni szemlét tartottak.  

 

Ezek során több olyan negatívumra derült fény, amely miatt december végén 

szükséges volt az eljárás szüneteltetését kérni, illetve újabb komoly beruházások 

igénye merült fel. Az épület nincs akadálymentesítve, amit most hiányosságként 

állapítottak meg, habár a korábbi csoportnyitás kapcsán ez nem jelentett akadályt, 

illetve a rendszeres hatósági ellenőrzés sem tárta fel. A személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. 

melléklete foglalja magában a bölcsődei ellátás eszközeiről és felszereléséről szóló 

jegyzéket, amely már több éve tartalmazza a kötelező helyiségek körében az 

akadálymentes felnőtt mosdót, illetve illemhelyet, vagyis a hatósági észrevétel 

megalapozott. 

 

Szintén a bölcsődei jegyzék írja elő, hogy nevelési-gondozási egységenként kell terasz, 

valamint gyermekcsoportonként játszóudvar. Ez indukálja, hogy az új csoportszobához 

tartozó, közegészségügyi szempontból kifogásolt teraszt is rendbe kell tenni (mivel az 

abban a gondozási egységben van, amiben eddig nem volt bölcsődei csoport, ezért a 

2019-es átfogó felújításból is kimaradt), illetve az ehhez kapcsolódó, a nagy udvartól 

kerítéssel leválasztott, eddig használaton kívüli és nem is megfelelő állapotú 

udvarrészt is fel kell újítani, vagy a teraszt elválasztani ettől a területtől. 

 

Indikatív árajánlatkérés alapján a munkálatok elvégzése mintegy 9,1 millió Ft-ba 

kerül. 

 

A járványügyi korlátozások miatt új gyermek beszoktatásra jelenleg nincs lehetőség 

(szülő nem léphet be az intézménybe), ami azon kisgyermekes családok számára 

megterhelő, ahol az otthon maradó szülő ismét munkába kíván állni. Az elmúlt 

időszakban több, a két és féléves kort betöltött bölcsődés gyermeket beírattak óvodába, 

ami azt jelenti, hogy van szabad férőhely azok számára, akik sürgősen igénylik az 

elhelyezést, amennyiben enyhülnének a járványügyi előírások. Ezért a beruházás 

megvalósítása áthúzódhat a tavaszi időszakba, az eljárás szüneteltetése egyébként 

június végéig tart.  
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Határozati javaslat 

az új bölcsődei csoport indításával összefüggő további szükséges beruházásokról 

 

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 elrendeli a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert 

Bölcsődéjében a 168/2020. (X. 30.) Kt. határozat szerinti új bölcsődei csoport 

indításával összefüggő további szükséges beruházások – az épület részleges 

akadálymentesítésének kialakítása (parkoló, épületbe való bejutás, felnőtt 

mosdó/illemhely), az új csoportnak helyet adó gondozási egység teraszának és a hozzá 

tartozó udvarrésznek a felújítása –  közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás alapján 

történő megvalósítását 2021. április 30-ig, melyek fedezetét Dombóvár Város 

Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében biztosítja 9,1 millió Ft keretösszeggel. 

 

A szükséges feltételek megléte esetén Dombóvár Város Polgármestere a bölcsődei 

ellátás iránti igények alapján dönt arról, hogy az új bölcsődei csoport férőhelyei 

mikortól tölthetők be. 

 

Határidő: 2021. február 28. – a beszerzési eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

    Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

 

        

              Pintér Szilárd 

             polgármester 


