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Tisztelt Képviselő-testület!
A 3. számú, Javaslat az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által végzett
feladatok más szervezeti formában történő ellátására tárgyú előterjesztésben foglaltak
szerint a tálalókonyháik üzemeltetését 2022. július 1-jétől a bölcsőde és az
önkormányzati óvodák maguk látják el, továbbfoglalkoztatva az Integráltnál
alkalmazott konyhai kisegítőket, az intézménnyel kapcsolatos gazdálkodási teendőket
pedig a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal fogja végezni. A köznevelési
feladatellátást nem érintő két változást át kell vezetni a szervezetek alapító okiratán
július 1-jei hatállyal. A konyhaműködtetéssel/gyermekétkeztetéssel összefüggő
kormányzati funkciókat az alapító okiratok egyébként már tartalmazzák a két
köznevelési intézményünknél.
I. Határozati javaslat
a Dombóvári Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági szervezettel
nem rendelkező Dombóvári Szivárvány Óvoda tekintetében az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti feladatok ellátására 2022. július 1-jétől az Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet helyett a Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatalt jelöli ki.
2. A Képviselő-testület a Dombóvári Szivárvány Óvoda részére 2022. július 1-jétől
biztosítja a Dombóvár, Zrínyi utca 10. és a Dombóvár, Bezerédj utca 33. alatti
óvodai tálalókonyhák működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, az
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által használt és a feladatellátási
helyein található tálalókonyhák működtetéséhez kapcsolódó ingó vagyontárgyakat
az intézmény vagyonkezelésébe adja. A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári
Szivárvány Óvoda vezetőjét a tálalókonyhák működtetésének az Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezettől történő átvételével összefüggő
intézkedések megtételére.
3. A Képviselő-testület a Dombóvári Szivárvány Óvoda alapító okiratának
módosítását – amely arra irányul, hogy az Óvoda tekintetében 2022. július 1-jétől a
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el a 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatokat, illetve az intézmény
működteti a feladatellátási helyein található tálalókonyhákat –, 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 változásbejelentés iránt.
Határidő: 2022. május 31. – az alapító okirat módosítás aláírására
Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
II. Határozati javaslat
a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági szervezettel
nem rendelkező Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde tekintetében az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatok ellátására 2022. július 1-jétől
az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet helyett a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatalt jelöli ki.
2. A Képviselő-testület a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde részére 2022.
július 1-jétől biztosítja a Dombóvár, III. utca 34. alatti óvodai tálalókonyha, illetve
a Dombóvár, Kórház utca 35. alatti bölcsődei tálalókonyha működtetéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételeket, az Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet által használt és a feladatellátási helyein található tálalókonyhák
működtetéséhez kapcsolódó ingó vagyontárgyakat az intézmény vagyonkezelésébe
adja. A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde
vezetőjét a tálalókonyhák működtetésének az Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezettől történő átvételével összefüggő intézkedések megtételére.
3. A Képviselő-testület a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratának módosítását – amely arra irányul, hogy az Óvoda tekintetében 2022.
július 1-jétől a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el a 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatokat, illetve az
intézmény működteti a feladatellátási helyein található tálalókonyhákat –, 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 változásbejelentés iránt.
Határidő: 2022. május 31. – az alapító okirat módosítás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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***
A fentieken kívül az óvodákat érintően egy jelentős átszervezési kezdeményezést is
előterjesztek, javaslatot téve a véleményezési-egyeztetési folyamat elindítására. A
kezdeményezés lényege a két meglévő, de a bölcsődével együtt 4 feladatellátási helyen
működő dombóvári intézmény, valamint a jelenleg a Kocsola Község Önkormányzata,
Csikóstőttős Község Önkormányzata és Dalmand Község Önkormányzata
részvételével működő Kocsolai Óvodai Intézményfenntartó Társuláshoz tartozó,
kocsolai székhelyű, dalmandi és csikóstőttősi tagóvodával rendelkező Kocsolai
Gyermeklánc Óvoda és Konyha összevonása egy – dombóvári székhelyű –
költségvetési szervvé a szeptemberben induló nevelési év kezdetétől, azzal, hogy a
Dombóvár Város Önkormányzata a kocsolai és a csikóstőttősi helyhatósággal
feladatellátási szerződést kötne. Az összevont intézmény Dombóvár vonatkozásában
bölcsődei ellátást is nyújtana.
Dalmand Község Önkormányzata már döntött arról, hogy feladja a fennálló
háromszereplős társulási együttműködést, és a következő nevelési év kezdetétől új
önálló óvodát hoz létre a Kocsolai Gyermeklánc Óvoda Dalmandi Tagóvodájából.
Ennek apropóján vette fel velem a kapcsolatot Csikóstőttős, illetve Kocsola
polgármestere, hogy milyen feltételekkel tudnánk kooperálni a jövőben. Ennek nem
látom akadályát, illetve kényszerűen arra is figyelemmel kell lennünk, hogy az eddig is
jelenlevő óvodapedagógus-hiány idén nagyobb problémát fog jelenteni a nyugdíjba
vonulásokra tekintettel, az összevonás némileg nagyobb mozgásteret adhat e
tekintetben. Nem mellékes szempont, hogy a Dombóvári Szivárvány Óvoda jelenlegi
vezetője július végével távozik, a székhelyen dolgozó helyettese pedig
nyugállományba vonul, október elején megkezdi a munkavégzés alóli felmentését. A
Szivárvány Óvoda vezetése tehát mindenképpen megújul, és az új vezető(k)
kiválasztása során már indokolt az új strukturális elképzeléseket eléjük tárni.
A Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje kapcsán a javasolt
átszervezéstől függetlenül csoportbővítésre is sort kell keríteni 2022. szeptember 1jétől a nemrég megvalósított felújításra is tekintettel.
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 rendkívüli szabályait taglaló, május végéig még
biztosan hatályban lévő 151/2021. (III. 27.) Korm. rendelet tartalmazza, amelynek
értelmében a véleményezési eljárásokat - a szavazás kivételével - személyes
megjelenést nem igénylő formában kell lefolytatni. A jelen előterjesztés az
átszervezéssel kapcsolatos előzetes döntés meghozatalára irányul, a végleges döntést
május végéig kell meghozni, addig a szükséges vélemények beszerezhetők, illetőleg a
beiratkozási adatok akkor már rendelkezésre állnak. Az átszervezésről való végleges
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döntésig javaslom, hogy várjunk a Dombóvári Szivárvány Óvoda vezetői beosztására
irányuló pályázat kiírásával.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé, és
kérem képviselő-társaimat, hogy az átszervezés kezdeményezése kapcsán foglaljanak
állást.
III. Határozati javaslat
az önkormányzati fenntartású óvodák és a bölcsőde átszervezésének
kezdeményezéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában álló
Dombóvári Szivárvány Óvoda, valamint a Dombóvári Százszorszép Óvoda és
Bölcsőde nevelési-oktatási intézményt 2022. szeptember 1-jével át kívánja
szervezni, és azokat a Tündérkert Bölcsődével együtt négy dombóvári
feladatellátási helyen működő, dombóvári székhellyel rendelkező intézménnyé
(költségvetési szervvé) átalakítani, amelynek a jelenleg a két költségvetési szerv
által ellátott óvodai feladatok változatlanul a tevékenységi körébe tartoznak,
valamint az intézmény továbbra is biztosít bölcsődei ellátást, az eddigi hat helyett
hét bölcsődei csoportban.
2. A Képviselő-testület támogatja, hogy az átszervezési kezdeményezés a Kocsolai
Gyermeklánc Óvoda Csikóstőttősi Tagóvodájára, illetve a kocsolai feladatellátási
helyére is kiterjedjen, és azok az 1. pont szerinti átalakítás kapcsán a dombóvári
székhelyű nevelési-oktatási intézmény feladatellátási helyeivé váljanak azzal, hogy
Dombóvár Város Önkormányzata Kocsola Község Önkormányzatával, illetve
Csikóstőttős Község Önkormányzatával a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján feladatellátási
szerződést köt az óvodai nevelési feladatok ellátására.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átszervezési
kezdeményezéssel összefüggő egyeztetésekre, valamint arra, hogy a jogszabályban
előírt véleményezési joggal rendelkező szervezetek véleményét kérje ki, és azokat
terjessze a Képviselő-testület elé a szükséges döntési javaslatokkal együtt.
Határidő: 2022. májusi rendes képviselő-testületi ülés
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Pintér Szilárd
polgármester
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