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Tisztelt Bizottság! 

 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 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, illetve jóváhagyja az önkormányzati 

költségvetési szervek fenntartói jóváhagyást igénylő szakmai és munkajogi 

dokumentumait, ellenőrzi azok végrehajtását. 

 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde szervezeti és működési szabályzata 

magában foglalja mindkét intézményrész működésének részleteit, vagyis az óvodáét és 

a bölcsődéét is. Ez utóbbi esetében történt az szmsz-t is érintő változás, miszerint az 

ellátási területe kibővítését a Tolna Megyei Kormányhivatal bejegyezte a szolgáltatói 

nyilvántartásba.  A dombóvári képviselő-testület még tavaly nyáron döntött úgy, hogy 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének ellátási területe szabad 

kapacitás esetén a Dombóvári Járás többi településére is kiterjed. A Tolna Megyei 

Kormányhivatal tájékoztatása szerint a dombóvári önkormányzati intézmény ellátási 

területe a szolgáltatói nyilvántartásba (működési engedélybe) bejegyzetten csak azon 

településekre terjeszthető ki, amelyek vonatkozásában a fenntartó Dombóvár Város 

Önkormányzata szerződéssel rendelkezik az ellátás biztosítására. Az ősz folyamán a 

Dombóvári Járáshoz tartozó községek önkormányzatának mindegyike támogatta, hogy 

a Tündérkert Bölcsőde ellátási területe a településekre és azok lakosságára is 

kiterjedjen, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 94. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel a bölcsődei ellátás 

tekintetében ellátási szerződést kötöttek Dombóvár Város Önkormányzatával a tavalyi 

év decemberében. A szükséges dokumentumok a Kormányhivatal részére ez év elején 

kerültek beküldésre, a hatósági döntés január 13-án érkezett meg. 

 

Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítása az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde módosított szervezeti és működési 

szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 

eljárva a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde módosított szervezeti és 

működési szabályzatát megismerte, és az abban foglaltakkal egyetért. 

 

 

         Horváth József Lászlóné 

                 bizottsági elnök 

 

 


