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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. május 20-án kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Az önkormányzati óvodákat érintő fenntartói döntések 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. május 28. 

 

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 köznevelési törvény tavalyi módosítása miatt szükséges változtatást eszközölni az 

önkormányzati óvodák alapító okiratán, illetve az újdombóvári intézmény kapcsán az 

új óvodai csoport indulásához hozzá kell igazítani az okiratban rögzített maximális 

gyermeklétszámokat, valamint dönteni kell az csoportindítás tárgyi és személyi 

feltételeivel kapcsolatban. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a köznevelési 

intézmény alapító okiratának immár feladatellátási helyenként kell tartalmaznia az 

alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, illetőleg szintén feladatellátási 

helyenként a felvehető maximális gyermek- vagy tanulólétszámot alapfeladatonkénti 

és munkarendenkénti bontásban. 

 

A Dombóvári Szivárvány Óvoda esetében ez azt jelenti, hogy mind a székhely, mind a 

Zöld Liget Tagóvoda kapcsán a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 

igényű gyermekek maximális létszámát is külön fel kell tüntetni. A javaslat 

csoportonként maximum 2-2 fő, vagyis a székhely vonatkozásában 12, a Zöld Liget 

Tagóvoda kapcsán pedig 10 gyerek. 

 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda esetében szintén a SNI-sek számát kell 

maximalizálni, a hatodik csoport indítása miatt pedig módosítani kell az „alap” 

maximális gyereklétszámot (a javaslat 150 fő), illetve a német nemzetiségi nevelésben 

részesíthetők maximumát (50 fő).  

 

A fentiek intézményátszervezésnek minősülnek, ezért arról május végéig a 

fenntartónak döntést kell hozni, és véleményeztetni a szülői szervezettel, illetve az 

alkalmazotti közösséggel, az újdombóvári óvoda tekintetében pedig a Dombóvári 

Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Az átmeneti szabályokat a veszélyhelyzetre 

tekintettel a köznevelési intézményeket érintő egyes fenntartói döntésekhez 

kapcsolódó véleményezési eljárások 2021. évi rendkívüli szabályairól szóló 151/2021. 

(III. 27.) Korm. rendelet tartalmazza, amelynek értelmében a véleményezési 

eljárásokat - a szavazás kivételével - személyes megjelenést nem igénylő formában 

kell lefolytatni. 

 

A vélemények a döntéshozatal előtt fognak rendelkezésre állni és csatolásra kerülnek 

az előterjesztéshez.  

 

Április végén hoztam döntést arról, hogy a 2021/2022. nevelési évben a jelentkezők 

számára tekintettel a Dombóvári Százszorszép Óvodában hat óvodai csoport indítható 

az eddigi öt helyett. Ezzel összefüggésben a létszámot 3 fővel kell emelni (két óvónő 

és egy pedagógiai asszisztens felvétele szükséges, az új bölcsődei csoportindítás 

elhalasztására tekintettel pedig az egyik bölcsődei dajka átirányítható az óvodába), 

valamint tárgyi eszközöket is kell vásárolni, illetve indokolt fedezetet biztosítani arra, 

hogy az épületben korszerű belső internetes hálózat épüljön ki (ez a két belvárosi 

óvodában ebben az évben már megtörtént, a bölcsőde esetében pedig a fejlesztési 
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pályázatból szeretnénk megvalósítani). A beszerzésekre 2 millió Ft összegű keret 

elkülönítése javasolt. 

 

I. Határozati javaslat 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
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 Dombóvári Szivárvány Óvoda alapító okiratának 

módosítását – amely a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek maximális létszámának meghatározására irányul mindkét feladatellátási 

hely tekintetében –, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot a melléklet 

szerint elfogadja. 

 

Az alapító okirat módosítását Dombóvár Város Polgármester írja alá, és intézkedik a 

törzskönyvi nyilvántartásba való változás-bejelentés iránt. 

 

Határidő: 2021. június 30.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosításáról, valamint a 

hatodik óvodai csoport indításához szükséges személyi és tárgyi feltételekről 

 
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 az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

alapító okiratának módosítását – amellyel a felvehető maximális gyermeklétszám 

150 főre, a nemzetiségi óvodai nevelésében részesíthető gyermekek maximális 

létszáma 50 főre, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek maximális létszáma pedig 12 főre változik –, valamint az egységes 

szerkezetű alapító okiratot a melléklet szerint elfogadja. 

 

Az alapító okirat módosítását Dombóvár Város Polgármester írja alá, és intézkedik 

a törzskönyvi nyilvántartásba való változás-bejelentés iránt. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere az óvodai nevelésnek a 2021/2022. nevelési évtől 

hat óvodai csoportban történő ellátására tekintettel engedélyezi a Dombóvári 

Százszorszép Óvoda létszámának kettő óvodapedagógus, valamint egy pedagógiai 

asszisztens munkakörrel való bővítését 2021. szeptember 1-jétől, valamint tárgyi 

eszközök beszerzését 2 millió Ft keretösszeggel, amely magában foglalja az 
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óvodaépület belüli internetes elérhetőség fejlesztését. A hat óvodai csoportból 

kettőben német nemzetiségi óvodai nevelést folytathat az intézmény. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a létszámbővítéshez és az eszközbeszerzéshez 

szükséges fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja az 

intézmény kiadási előirányzataiban. 

 
Határidő: 2021. június 30.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 
 

 
 


