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Tisztelt Bizottság! 

 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet  

a) 2.3. pontja alapján a Humán Bizottság átruházott hatáskörében gyakorolja a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti fenntartói egyetértési jogokat az 

önkormányzati nevelési-oktatási intézmények tekintetében, 

b) 2.3.5. pontja alapján pedig a Humán Bizottság átruházott hatáskörben 

jóváhagyja az önkormányzati költségvetési szervek fenntartói jóváhagyást 

igénylő szakmai és munkajogi dokumentumait, ellenőrzi azok végrehajtását. 

 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményt érintően az idei évben 

születtek olyan fenntartói döntések, amelyek miatt az ellátási tevékenységet szakmai 

keretbe foglaló dokumentumokat módosítani kell. Az óvodában a szeptember 1-jén 

kezdődő nevelési évtől egy új hatodik csoport indul, míg a Tündérkert Bölcsőde 

ellátási területe a testület döntése alapján kibővül a Dombóvári Járáshoz tartozó többi 

település közigazgatási területére szabad kapacitás esetén.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében a nevelő és oktató 

munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. 

A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető 

egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. A 

köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.  Az óvoda 

házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai 

életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Az óvoda esetében 

mindhárom dokumentumon át kell vezetni a változást a hat óvodai csoportra 

tekintettel. 

 

A köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatát, a nevelési-oktatási 

intézmény házirendjét nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület fogadja el. A 

szervezeti és működési szabályzat, valamint a házirend azon rendelkezéseinek 

érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség 

hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. A szervezeti és működési 

szabályzat és a házirend nyilvános. Ha a fenntartónak egyetértési joga van a 

köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzata, házirendje vagy 

pedagógiai programja tekintetében, az egyetértés kialakítására 30 nap áll 

rendelkezésére.  

 

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 
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vizsgálandó egyéb körülményekkel kapcsolatos iratokat kell csatolni. Az ellátási 

terület változása miatt a Tündérkert Bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett 

adatainak módosítása iránti kérelemhez csatolni kell a fenntartó által jóváhagyott, és az 

ellátási terület kiterjesztése miatt módosított szakmai programját (nevelési-gondozási 

program).  

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatok elfogadását indítványozom. 

 

I. Határozati javaslat 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje módosított szakmai 

programjának jóváhagyásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 

eljárva a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének az ellátási 

területe kibővítése miatt módosított nevelési-gondozási programját – mint a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 

NM rendelet szerinti szakmai programot – a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda pedagógiai programjának, házirendjének, 

illetve szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 

eljárva a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde pedagógiai programját, 

házirendjét, valamint szervezeti és működési szabályzatát megismerte és az abban 

foglaltakkal egyetért. 

 

 

                 Horváth József Lászlóné 

         bizottsági elnök 
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