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Tisztelt Képviselő-testület!
Az április végi ülésen született döntés az önkormányzati óvodák és a bölcsőde
átszervezésének kezdeményezéséről. A jelen előterjesztés az ezzel kapcsolatos
végleges döntés meghozatalára irányul annak meghatározásával, hogy a következő
nevelési évben mennyi óvodai csoport indítására kerül sor az összevont intézményben.
Az átszervezés a bölcsődét még annyiban érinti, hogy szeptemberben hét csoporttal
kezdi meg a működését a jelenlegi hattal szemben. Az egységes intézmény
tekintetében rendelkezni kell intézményvezetői pályázat kiírásáról. Mivel a munkáltató
vezetésére kiírt pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívás közzétételétől
számított harminc napnál rövidebb nem lehet, ezért a pályázatok elbírásáról a június
végi ülésen nem tudunk dönteni, ezzel kapcsolatban júliusban rendkívüli ülést kell
tartani. Az átalakítás során a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde megszűnik,
jogutódlással beolvad a Dombóvári Szivárvány Óvodába, amely szintén jogutódja lesz
a Kocsolai Gyermeklánc Óvoda és Konyha Csikóstőttősi Tagóvodájának. Csikóstőttős
Község Önkormányzata döntött arról, hogy az óvodai nevelés ellátását a dombóvári
önkormányzatra bízza feladatellátási szerződés alapján, míg Kocsola nem hozott ilyen
döntést, hanem maga kívánja fenntartani a kocsolai székhelyű intézményt, amelyből a
dalmandi tagintézmény is kiválik. A Csikóstőttős Község Önkormányzatával
megkötendő szerződésben kell tisztázni a pénzügyi hozzájárulással összefüggő
aspektusokat is.
Az átszervezéssel kapcsolatos vélemények (szülői szervezetek, alkalmazotti
közösségek) csatolásra kerültek az előterjesztéshez, a Dombóvári Német Nemzetiségi
Önkormányzat május 18-án tartott ülést, és nem támasztott kifogást az újdombóvári
óvoda tekintetében, amely változatlanul folytatni fog német nemzetiségi kétnyelvű
óvodai nevelést.
A 2020-ban elkezdett csoportbővítési folyamat a bölcsődében az akadálymentesítési és
a közegészségügyi követelmények (a 4. pavilonhoz tartozó terasznál és udvarrésznél)
nemteljesítése miatt akadt meg, az újabb felújításnak köszönhetően a tárgyi feltételek
immár minden tekintetben rendelkezésre állnak, ahogy a személyiek is. Áprilisban
szokásosan meghirdetésre került a bölcsődei jelentkezés, az igények alapján az év
végére 80 feletti létszám várható, vagyis indokolt az újabb csoport. Ezzel
összefüggésben egyeztettem a dombóvári óvodavezetőkkel, hogy a nem óvodaköteles,
de a két és féléves kort a nevelési év kezdete után betöltő – és ettől az időponttól
óvodai nevelésben részesíthető gyerekeket – a bölcsődébe irányítsák, ami nevelési
szempontból is kedvezőbb. Erre és az óvodai beiratkozási adatokra tekintettel az
átszervezéstől függetlenül is az a javaslatom, hogy az újdombóvári óvoda ismét öt
csoporttal vágjon neki az új nevelési évnek. Az érintett óvónők áthelyezésre kerülnek a
Szivárvány Óvodába, a dajka pedig a bölcsődébe a hetedik csoporthoz, így
létszámleépítéssel ez nem jár. A tavaly indult újdombóvári hatodik óvodai csoport
megszüntetése miatt a gyerekeket másik csoportba kell áthelyezni, emiatt javasolt a
maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése is két újdombóvári csoport
tekintetében, illetve ezt a Szivárvány Óvodánál is meg kell tenni mind a 6 csoportnál.
A beiratkozások adatai a következők:
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Tanköteles
Az
A fennmaradó
életkorú, de óvodában
férőhelyek száma az
Tankötelezettségét
Óvodaköteles,
további egy
maradó
óvodakötelesek
megkezdő
beiratkozott
évig óvodai gyermekek
felvétele után
gyermekek
gyermekek
nevelésben létszáma a
a maximális - 25 fős
száma
száma
részesülők nevelési év
- csoportlétszámmal
száma
kezdetén
számolva

Szivárvány
Óvoda

33

22

122

22

Zöld Liget
Tagóvoda

24

10

80

9

Százszorszép
Óvoda

34

8

100

16

6
(6 csoport,
150-144=6)
11
(4 csoport,
100-89=11)
34
(6 csoport esetén:
150-116=34,
5 csoport esetén:
125-116=9)

Még nem
óvodaköteles
gyermek száma,
akiknél a szülők
jelezték a
beiratkozási
szándékot
- a nevelési év
kezdetéig betölti a
2,5 életévét

Még nem
óvodaköteles gyermek
száma, akiknél a
szülők jelezték a
beiratkozási
szándékot
- a nevelési év kezdete
után tölti be a 2,5
életévét

18

4

4

2

9
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Megjegyzés:
A Zöld Liget Tagóvoda felvételi körzete megegyezik a Szivárvány Óvodáéval.
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Az első döntési javaslat a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde jogutódlással
történő megszüntetéséről rendelkezik, amely beolvad a Dombóvári Szivárvány
Óvodába. Teufelné Glaub Ágnesnek az óvodavezetői megbízása ezzel megszűnik,
azzal, hogy a német nemzetiségi csoportban fog ténykedni, és ezzel egy további óvónő
átkerül a Szivárvány Óvodába, ahol a nyugdíjba vonulások miatt jelentkeznek
üresedések.
I. Határozati javaslat
a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde jogutódlással történő
megszüntetéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári
Százszorszép Óvoda és Bölcsőde nevelési-oktatási intézményt az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-ának rendelkezései alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011 (XII. 31.)
Kormányrendelet 14. §-ában foglaltak szerinti mellékelt megszüntető okirattal
2022. augusztus 31-vel általános jogutódlással megszünteti a Dombóvári
Szivárvány Óvodába történő beolvadással, a Dombóvári Százszorszép Óvoda és
Bölcsőde jogutódja a Dombóvári Szivárvány Óvoda.
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésben foglaltakról a
megszüntető okiratban foglaltak szerint gondoskodik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat aláírására
és a Magyar Államkincstárhoz történő beküldésére, illetve a törzskönyvi
nyilvántartásból való törlés kezdeményezésére, további a megszüntetéshez
kapcsolódó további intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy Teufelné Glaub Ágnesnek, a Dombóvári
Százszorszép Óvoda és Bölcsőde óvodavezetőjének az intézmény vezetésére szóló
vezetői (magasabb vezetői) megbízása a költségvetési szerv megszűntetésének
napjával megszűnik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkáltatói
intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. július 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

A második döntési javaslat foglalja magában a Dombóvári Szivárvány Óvoda
átszervezését. Az egységes intézmény elnevezésében megmarad a „Szivárvány” szó,
viszont a teljes hivatalos névben szerepelnie kell a bölcsődének. A székhely marad a
Zrínyi utca 10. alatt, de a tervek szerint az új óvodavezető számára a Művelődési Ház
épületében is rendelkezésére fog állni irodahelyiség.
II. Határozati javaslat
a Dombóvári Szivárvány Óvoda átszervezéséről, feladatellátási szerződés
megkötéséről Csikóstőttős Község Önkormányzatával az óvodai nevelési
feladatok biztosítására
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány
Óvoda nevelési-oktatási intézményt az alábbiak szerint szervezi át 2022.
szeptember 1-jétől:
a. A nevelési-oktatási intézménybe beolvad a Dombóvári Százszorszép Óvoda
és Bölcsőde költségvetési szerv, annak jogutódja, a beolvadás folytán a
költségvetési szerv alaptevékenysége kiegészül a bölcsődei ellátással.
b. A nevelési-oktatási intézménybe jogutódlással beolvad – kiválva a Kocsolai
Gyermeklánc Óvoda és Konyha költségvetési szervből – a Kocsolai
Gyermeklánc Óvoda és Konyha Csikóstőttősi Tagóvodája (kiváló szervezeti
egység).
c. Az intézmény típusa többcélú köznevelési intézmény, azon belül óvodabölcsőde.
d. A nevelési-oktatási intézmény elnevezése: Dombóvári Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde, a rövid neve: Dombóvári Szivárvány Óvoda.
e. A nevelési-oktatási intézmény feladatellátási helyeinek elnevezése:
− a Dombóvár, Bezerédj utca 33. alatti feladatellátási hely: Dombóvári
Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája
− a Dombóvár, III. utca 34. alatti feladatellátási hely: Dombóvári
Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája
− a Dombóvár, Kórház utca 35. alatti feladatellátási hely: Dombóvári
Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje
− a Csikóstőttős, Hunyadi tér 20. alatti feladatellátási hely: Dombóvári
Szivárvány Óvoda Csikóstőttősi Tagóvodája
f. A nevelési-oktatási intézmény német nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelést
folytat a fenntartó által meghatározott számú óvodai csoportban a
Százszorszép Tagóvodában.
2. A Képviselő-testület a Dombóvári Szivárvány Óvoda alapító okiratának
módosítását és 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.
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3. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Dombóvár Város Önkormányzata
Csikóstőttős Község Önkormányzatával a községben életvitelszerűen élő
óvodaköteles gyermekek 2022. szeptember 1-jétől történő óvodai nevelésben való
részesítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. § (6) bekezdése alapján feladatellátási szerződés kössön azzal, hogy az
óvodai nevelés biztosítására a Csikóstőttős, Hunyadi tér 20. alatti feladatellátási
helyen kerül sor. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
feladatellátási szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2022. július 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Önkormányzati Iroda
A harmadik döntéstervezet az összevont intézmény vezetésére szóló pályázat
kiírásáról szól 2022. szeptember 1-jétől 2027. július 31-ig (a vezetői megbízás
végének július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra kell esnie). A gyorsaság
kedvéért javaslom, hogy a pályázatról ne a Humán Bizottság döntsön átruházott
hatáskörben, hanem annak jóváhagyására hatalmazzon fel a testület.
III. Határozati javaslat
pályázat kiírásáról a Dombóvári Szivárvány Óvoda vezetői feladatainak 2022.
szeptember 1-jétől való ellátására
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a Dombóvári Szivárvány Óvoda óvodavezetői beosztásának 2022.
szeptember 1-jétől 2027. július 31-ig szóló betöltésére irányuló pályázati felhívás
jóváhagyására és annak közzétételére.
2. A Képviselő-testület a pályázatok véleményezésére az alábbi összetételű
bizottságot hozza létre:
a. Kerényi Zsolt alpolgármester, iskolaigazgató
b. Nagy Roland iskolaigazgató,
c. Tarr Ágnes nyugalmazott óvodapedagógus, korábbi óvodavezető.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Mivel Földesi Nikoletta 2022. július 31-ig áll jogviszonyban a Dombóvári Szivárvány
Óvodával, ezért augusztus hónapra gondoskodni kell az óvodavezetői feladatok
ellátásáról. Ezt egy hónapra Berklné Farkas Edit, jelenlegi óvodavezető-helyettes
vállalja.
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IV. Határozati javaslat
a Dombóvári Szivárvány Óvoda vezetői feladatainak 2022. augusztus 1-jétől
történő átmeneti ellátásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány
Óvoda vezetésével és az óvodavezetői (magasabb vezető) beosztás ellátásával
2022. augusztus 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra az óvoda
közalkalmazottját, Berklné Farkas Editet bízza meg az óvodapedagógusi
munkaköre betöltése mellett.
2. A Képviselő-testület Berklné Farkas Edit óvodavezető illetményét az alábbiak
szerint állapítja meg:
− Az óvodavezető garantált illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 64-65. §-ai figyelembevételével a Pedagógus II. fokozat 15.
fizetési kategóriának megfelelően 374.535,-Ft.
− Az óvodavezető a garantált illetménye 20%-ának megfelelő ágazati szakmai
pótlékra jogosult, melynek összege: 74.907,-Ft
− Az óvodavezető vezetői pótléka a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 8. számú melléklete, valamint 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. §
(5a) bekezdése alapján a mindenkori illetményalap 80%-a, azaz 146.160,- Ft.
− Az óvodavezető illetménye a pótlékokkal együtt 595.600,- Ft a kerekítés
figyelembevételével.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Magyar Államkincstár felé
történő változásbejegyzés kezdeményezésére, illetve a szükséges munkajogi
dokumentumok aláírására.
Határidő: 2022. július 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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Az ötödik határozati javaslat a következő nevelési évben indítható óvodai csoportokkal
függ össze. A négy feladatellátási helyen összesen 16 csoport fog működni.
V. Határozati javaslat
a 2022/2023. nevelési évben az önkormányzati óvodákban indítható óvodai
csoportokról és a kötelező felvétel biztosítása után fennmaradó üres óvodai
férőhelyek betöltéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022/2023. nevelési
évben a Dombóvári Szivárvány Óvodában indítható óvodai csoportok számát az
alábbiak szerint határozza meg:
a.
b.
c.
d.

a Dombóvár, Zrínyi utca 10. alatti feladatellátási hely:
a Dombóvár, Bezerédj utca 33. alatti feladatellátási hely:
a Dombóvár, III. utca 34. alatti feladatellátási hely:
a Csikóstőttős, Hunyadi tér 20. alatti feladatellátási hely:

6 csoport
4 csoport
5 csoport
1 csoport

A Dombóvár, III. utca 34. alatti feladatellátási helyen egy csoportban német
nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelést folyik.
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy valamennyi dombóvári óvodai
feladatellátási hely a kötelező felvétel biztosítása után a 2022/2023. nevelési év
kezdetéig a 3. pont szerint engedélyezett létszámig, illetve annak kezdete után az
alapító okiratban rögzített maximális létszámig felveheti azt a körzetébe tartozó
gyermeket, aki a harmadik életévét a nevelési év kezdetéig, illetőleg a kezdetétől
számított fél éven belül tölti be, valamint a körzetén kívüli óvodaköteles azon
gyermeket is, aki a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (9)
bekezdése szerint életvitelszerűen Dombóváron él vagy költözés miatt itt fog élni,
illetve ennek hiányában előzetes polgármesteri jóváhagyás után abban az esetben,
ha valamelyik szülő Dombóváron dolgozik.
3. A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §
(7) bekezdése alapján a 2022/2023. nevelési év indításánál engedélyezi a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott maximális óvodai csoportlétszám
(25 fő) túllépését
a. a Dombóvár, Zrínyi utca 10. alatti feladatellátási helyen működő csoportok
tekintetében valamennyi csoportnál 2-2 fővel, a
b. a Dombóvár, III. utca 34. alatti feladatellátási helyen működő csoportok
tekintetében a Méhecske és a Pillangó csoportnál 3-3 fővel.
4. A Képviselő-testület valamennyi feladatellátási hely tekintetében egyetért azzal,
hogy a nevelési év kezdete után a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 25. § (7) bekezdése szerint átléphető a nemzeti köznevelésről szóló
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törvényben meghatározott maximális csoportlétszám, ha óvodaköteles új gyermek
jelentkezése miatt indokolt, és az óvodához tartozó csoportok mindegyike elérte a
25 fős létszámot.

A hatodik döntési javaslat az új bölcsődei csoport indításával kapcsolatos.
VI. Határozati javaslat
új csoport indításáról a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéjében
2022. szeptember 1-jétől
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári
Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének – amely 2022. augusztus 31-ig a
Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje elnevezést viseli – 2022.
szeptember 1-jétől egy további csoporttal, 12 férőhellyel való bővítését, amellyel a
bölcsődei ellátást 7 csoportban, 84 férőhelyen biztosítja.
2. A Képviselő-testület biztosítja a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert
Bölcsődéjében a 7 bölcsődei csoport működéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dombóvári Szivárvány
Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai
módosítására irányuló eljárás kezdeményezésére.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

Pintér Szilárd
polgármester
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