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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, amelynek ellátási területe Dombóvár 

közigazgatási területére terjed ki, és a szolgáltatói nyilvántartásba is így van 

bejegyezve. A térségünkben csak Dombóváron van bölcsődei ellátás, ezért a 

Tündérkert Bölcsőde szabad férőhely esetén a városkörnyéki településekről is fogad 

olyan bölcsődéseket, akinek a szülei városunkban dolgoznak, de a Hegyháti Járásból 

(Mágocs, Vásárosdombó) is előfordul beíratási szándék ugyanezen okból. Mindezt 

támogatja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény, mely szerint a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény a férőhelyszáma legfeljebb 

25%-áig az ellátási területén kívüli lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területén 

valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani 

tudja. 

 

A kialakult gyakorlatra tekintettel javaslom a Tündérkert Bölcsőde ellátási területe 

kapcsán arról rendelkezni, hogy szabad kapacitás esetén minden további nélkül vehet 

fel gyermeket a Dombóvári Járás többi településének területéről is, illetve a még 

fennmaradó helyekre a törvényi lehetőség alapján a szomszédos járásokból is fogadhat 

kisgyermekeket.  

 

Az ellátási terület változását a Tündérkert Bölcsőde szakmai programján is át kell 

vezetni. 

 

A testület hatáskörében a tavasszal 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 az új bölcsődei 

csoportindítás elhalasztására tekintettel az egyik bölcsődei dajka áthelyezhető óvodai 

dajkának, a többi szükséges munkakör tekintetében május végén már rendelkeztem. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje ellátási területének 

kibővítéséről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva – a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde alapító 

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

Tündérkert Bölcsődéjének ellátási területe szabad kapacitás esetén a Dombóvári Járás 

többi településére is kiterjed –, 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. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dombóvári Százszorszép 

Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai 

módosítására irányuló eljárás kezdeményezésére. 

 

3. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Dombóvári Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje indokolt esetben a Dombóvári Járáson kívüli lakóhellyel 

rendelkező gyermekek ellátását is biztosítsa a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (5a) bekezdésében foglaltak szerint. 

 

4. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Dombóvári Százszorszép Óvoda és 

Bölcsőde intézményben az egyik bölcsődei dajka óvodai dajka munkakörben legyen 

tovább foglalkoztatva az óvodai nevelésnek a 2021/2022. nevelési évtől hat óvodai 

csoportban történő ellátására tekintettel. 

 

Határidő: 2021. augusztus 31. 
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