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BEVEZETŐ 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. második felében úgy 

határozott, hogy az előzetes felmérések, szakértői vélemények összegzését követően a 

muzeális intézményekkel, valamint a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési 

alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatait közös 

szervezetben, közvetlen önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény által, 

integrált kulturális intézményi formában kívánja ellátni 2021. január 1. napjától.                

A Képviselő-testület a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 69/A. §-ában és 78/J. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint a kultúráért felelős minisztertől az átszervezéssel 

kapcsolatos véleményt kért be. Az emberi erőforrások miniszterének véleménye azt 

tartalmazta, hogy támogatja a három kulturális szolgáltatást is nyújtó integrált kulturális 

intézmény megvalósítását a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

átszervezésével. A 104/2020. XII. 4. határozat alapján olyan integrált kulturális 

intézmény jött létre, amely a muzeális intézménnyel, a nyilvános könyvtári ellátás 

biztosításával, illetve a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének 

biztosításával közös szervezetben látja el az összefüggő önkormányzati feladatokat. 

Az új intézmény neve: Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény 

Rövidített neve: Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 

Székhelye: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

Telephelyei:  

1. Tinódi Művelődési Ház,   7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

Olyan közművelődési intézmény, mint művelődési ház, mely közművelődési 

alapszolgáltatásokat lát el. 

2. Földi István Könyvtár   7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

A települési nyilvános könyvtári ellátással kapcsolatos feladatokat városi könyvtárként 

látja el. 

3. Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény, 7200 Dombóvár, Szabadság u 16. 

Feladatait, mint közérdekű muzeális gyűjtemény látja el. 
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Az integrált intézmény nagy kihívása, kiemelt feladata a közművelődési, könyvtári, 

múzeumi szakmai közös gondolkodás kialakítása, közösségi programok szervezésével, 

azok együttes lebonyolításával, Dombóvár város és környékének kulturális 

identitásának erősítése céljából. 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

A DKSZK (Tinódi Művelődési Ház) szervezete 2021-ben 

 

1 fő igazgató, közművelődési szakember  

1 fő igazgatóhelyettes, közművelődési szakember 

1 fő pénzügyi referens 

1 fő közművelődési szakember 

2 fő szervező asszisztens (1 fő ebből GYES-en van)  

2 fő technikus és karbantartó 

3 fő portás (információszerzés-közvetítés) 

2 fő jegypénztáros (információszerzés-közvetítés) 

2 fő takarító 

 

PROGRAMOK MEGVALÓSULÁSA 

A 2020-as évben a pandémia járvány elleni védekezés céljából meghozott, majd 

módosított kormányrendelet alapján (a közművelődési intézmények 2020. november 

11-én újra bezártak) a 2021-es évet is sajnos zárt intézményben végzett feladatok 

ellátásával kezdtük.  Programjainkat, kommunikációnkat az online térbe helyeztük át, 

így igyekeztünk „életjelt adni magunkról”, továbbá így tudtuk fenntartani a kapcsolatot 

az oktatási intézményekkel, civilszervezetekkel, partnereinkkel. 

A Magyar Kultúra Napját az épület nagyméretű üvegablakaiban kihelyezett a Kultúra 

Nagyjai című Varga Gábor szobrászművész által készített nemzeti nagyjainkat ábrázoló 

művészi grafikák kiállításával, továbbá a Mit jelent nekem a kultúra? – felhívásunkra 

beküldött videóanyagok összeállításával, közzétételével ünnepeltük. Húsvétkor a civil 
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szervezetek, pl.: Nagycsaládosok Érdekvédelmi Szervezete, Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, Dombóvár-Kernen Baráti Kör, stb., díszítették fel a köztereken 

elhelyezett tojásfákat. Gyereknap alkalmából hirdetést adtunk közzé Színezd ki a várost 

címmel: vártuk a családok, a diákok jelentkezését az általuk készített aszfaltrajzról 

készített fotók beküldésével. A címünkre eljutatott rajzokat zsűri értékelte, a rajzokról 

készült fotók kikerültek a művelődési ház, a könyvtár ablakaiba. A járvány 

enyhülésének köszönhetően a művelődési ház május 17-én nyitotta meg kapuit, ezen 

alkalomból jelképes „kapunyitogató ajándékkal” vártuk az újra induló civil 

szervezeteket, közösségeket.  

A trianoni eseményekre emlékeztünk június 4-én, ekkor avatta a város a megújult 

Trianon emlékművet, Varga Gábor szobrászművész alkotását, az ünnepi műsort Götz 

Attila színművész és Stubendek Katalin színművésznő tartotta. 

A nyitást követően az első, a város lakosságát megmozgató esemény a Múzeumok 

Éjszakája volt. Egy korábbi hagyomány újraélesztésével városjáró gumikerekes 

kisvonat járta végig az állomásokat, sikerült új helyszíneket is bevonnunk a 

rendezvénybe, ennek eredményeként 11 állomáson várták a családokat, érdeklődőket 

kiállításokkal, kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel, árusokkal.  

Kiállításainkat két térben tartottuk: az előtérben és a Majoros Galériában. Mindkét terem 

többfunkciós, amelyet a kiállítás-tervek összeállításánál figyelembe kellett vennünk. A 

2021-es év első nóvumokat felvonultató kiállítása a Makovecz Imre munkássága előtt 

tisztelgő „…Ami megtörténhetett volna…” - című építőművészeti kiállítás volt, amely 

augusztus végétől volt látogatható. A témához kapcsolódva előadóesett szerveztünk 

Csernyus Lőrinc Ybl-díjas építész közreműködésével, majd azt követően beszélgető-

fórumot hirdettünk a művelődési ház előtti tér koncepció-tervéről. A VI. Országos 

Miniatűr Fotópályázat díjazott fotóival vártuk fotózás iránt érdeklődőket a Magyar 

Fotográfia Napján augusztus 29-én. 

A Majoros Galériában Varga Géza Ferenc (1950-2002) fafaragó művész grafikáiból 

nyílott kiállítás, amelyhez emlékestet szerveztünk. A Kossuth-emigráció emlékeit 

bemutató tablósorozatból fogadtunk vándorkiállítást a Magyar Emlékekért a Világban 

Egyesület anyagából. Bükösdi Gábor festménykiállítása várta művészetet kedvelőket az 
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előtérben a Keptár együttes koncertjével, az alkotó-művész tárlatvezetésével. A Székely 

Kör szervezésében a bukovinai székelyek életútját bemutató tárlatot fogadtunk a 

Szabadkai Városi Múzeumból. Az év végét az adventi hangulatot megjelenítő Foltos 

Kék Madár foltvarró csoport Patcwork kiállításával zártuk. 

 

Dombóvár Város városi rendezvényei  

Az év második felében a járványhelyzet enyhülésének köszönhetően már lehetett 

szabadtéri rendezvényeket tartani. A július végén a vásártéren rendezett Republic 

koncert, majd a szőlőhegyi városrészen megtartott hagyományos Anna napi programok 

sok érdeklődőt vonzottak. A Városi Gála augusztus 19-én került megrendezésre, ezen a 

napon a kertvárosi városrészben ünnepi harangszentelésre került sor, majd az Apostol 

együttes adott koncertet. Az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepség megszervezése 

a Tinódi Művelődési Ház feladata volt a Kertvárosi templom előtti téren.  

 Nemzeti ünnepeinken az ünnepi műsorokat az oktatási intézmények adják, 2021-ben az 

Aradi vértanúk emléknapját, az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepségét, 

valamint a november 4-i megemlékezést tudtuk megtartani hagyományos módon, 

melyhez művelődési házunk  többnyire a technikai eszközök biztosításával járul hozzá. 

Az Autómentes nap a dombóvári köznevelési intézmények részvételével, a 

Sportszövetséggel, a Városi Rendőrkapitánysággal közös szervezésben valósult meg. 

Az Idősek Világnapján Gergely Róbert adott élő zenekaros koncertet a művelődési ház 

színháztermében telt ház előtt. 

Az október 2-án megtartott Újdombóvári Őszi Fesztivál a programra látogatók, 

érdeklődők száma alapján az év legsikeresebb rendezvényének mondható. A megnyitót 

követően a Dombóvári József Attila Általános Iskola osztályai, a gólyalábasok, a 

fúvószenekarok, mazsorettek látványos felvonulása után óriásbábos utcaszínház 

következet. A színpadon gyerekműsor, jazz, operett, a Saguly Károly téren árusok, 

körhintások, gyerekjátékok várták a közönséget. A rendezvényt látványos tűzijáték 

zárta. A korábbi években a járvány miatt elmaradt családi faültetést is megtartottuk 

október végén a Kispolgárok Parkjában, amelyen közel száz facsemetét ültettek a 

családok. A késő őszi Márton napi Borünnep, az idősek karácsonya, az Adventi időszak 

programjai (az adventi vásár, a vasárnapi gyertyagyújtások, koncertekkel, az iskolák 
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fellépésével, az adventi árusokkal) valamint a Városi Szilveszteri futás, tartalmas 

szórakozást, igényes kikapcsolódást nyújtottak több korosztály számára.  

November végén intézményünkben újranyitott a kávézó, ahol minőségi italokkal, 

süteményekkel, megújult környezetben fogadja a kávézót üzemeltető vállalkozó a 

betérő vendégeket. 

A művelődési ház előtti téren felállított november 28-tól - 2022 január 31-ig működő, a 

hét minden napján üzemelő jégpálya a vártnál felüli látogatottságot mondhatott 

magáénak: délelőttönként a kistérség oktatási intézményei, délutánonként a családok, 

felnőttek, gyerekek folyamatosan, nagy számban látogatták a létesítményt. 

 

 RENDEZVÉNYSZERVEZÉS, PROGRAMOK, PÁLYÁZATOK 

A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ a civilekkel, oktatási intézményekkel, 

vállalkozókkal, magánszemélyekkel közösen, illetve saját szervezésben megvalósított 

számos kulturális eseménynek, koncertnek, előadásnak, könyvbemutatónak, 

kiállításnak, gyermek és felnőttprogramoknak adott otthont a 2021-es esztendőben.  

Igen népszerű volt a szeptembertől induló Dombóváriak a Nagyvilágban előadássorozat, 

ahol helyi és elszármazott meghívott előadók tartanak vetített, képes előadást külföldi 

élményeikről, más országok, nemzetek kultúrájáról, kulturális szokásairól. A könyvtár 

mellett a művelődési ház és helyt adott könyvbemutatóknak. A Majoros Galériában 

augusztusban és szeptemberben tartottuk Erky-Nagy Tibor tipográfus, helytörténész 

Egykorvolt című helytörténeti vonatkozású könyvének bemutatóját, Tilinger Sándor 

fotós Fénnyel, Géppel című könyvének bemutatóját. Szeptember elején régészeti 

konferenciát rendeztünk Castrum Dombo 2021 címmel, a gólyavári ásatások 

eredményeiről.  

Folytattuk a színházi előadások szervezését, néhány a színházteremben megtartott 

előadás, színdarab közül: Fehérlaposok a Magyarock Dalszínház előadásában, Lili 

bárónő nagyoperett, Karády zenés játék, Ancónai szerelmesek – Roxinház Kaposvár, 

Pál utcai fiúk musical – Pannon Várszínház Kaposvár. A Dumaszínház humoristái 

visszatérő vendégek a házban: Kovács András Péter, Kiss Ádám, Kőhalmi Zoltán, 

Aranyosi Péter. 
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A bérletes gyerekszínházi darabokra is nagy volt az érdeklődés az óvodák, iskolák 

részéről: Hamupipőke – Fogi színház, Holleanyó – Pódium Színház. 

Számos koncert, koncertsorozat várta a komoly- és könnyűzene kedvelőit. A térzene 

koncertsorozat keretében a helytörténeti gyűjtemény majd a művelődési ház előtti téren 

tartottunk kamarakoncerteket heti rendszerességgel péntekenként, júniustól az év 

végéig, pl.: Pannon Filharmonikusok, Filharmónia fúvósok, Kultúrtalálka, Percussion 

Project Pécs, Dombóvári Ifjúsági fúvószenekar. Folytatódtak az Ifjúsági Hangverseny 

bérletes koncertjeink is, fellépőink voltak: Heavy Brass Guys Tuba Quartett, Vivat 

Bacchus. 

A művelődési házban a 2021-es évben 15 alkotóművészeti-, előadóművészeti-, 

népművészeti csoport, a Nemzeti Művelődési Intézet Tudásunkkal a közöségekért 

programjának köszönhetően októbertől három népművészeti tárgyalkotó csoport: 

hímzés, nemezelés, gyöngyfűzés, 21 klub, kör, szakkör működött. Az év folyamán 10 

ismeretterjesztő előadó estet, 5 könyvbemutatót, 22 közgyűlést, fórumot, konferenciát, 

7 kiállítást, 43 előadóművészeti rendezvényt, 24 társadalmi rendezvényt, ünnepet 

tartottunk.  

 A járványügyi helyzet miatt a korábbi pályázatok esetében több változásbejelentőt 

kellett beadni, hogy későbbi időpontokra tudjuk elhalasztani a még megvalósítani kívánt 

visszalévő programokat. Több civil szervezet, egyesület, alapítvány elnyert pályázati 

projektjének rendezvényszervezői feladatait is elláttuk: az "Életet az éveknek" 

alapítvány (melyben 3 szervezet vesz részt: Életet az éveknek, a Szívklub, az Ózon 

asztma Egyesület) konferenciáját, 2-2 előadásból álló projektjét, valamint 10-10 

programsorozatát 2020-ban nem sikerült megtartani, ezek a 2021-es évben valósultak 

meg. A Hamulyák Alapítvány rendezvényét, az Őszi fesztivált is a 2021-es évben tudtuk 

megvalósítani.  

 

FELÚJÍTÁS/KARBANTARTÁS/ÜZEMELTETÉS 

Az év folyamán folytatódott a 2020-ban megkezdett selejtezés, leltározás a 

raktárhelyiségekben. Az épület biztonsági-, tűzjelző rendszerének, a lift, a nyomtató 

rendszeres karbantartását a velünk szerződésben álló vállalkozók, a kisebb 

karbantartásokat, javításokat a művelődési ház technikus-karbantartó munkatársai 
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végezték el. Az év második felében megtörtént az intézmény több helyiségének 

(Színházterem, Pinceszínház, Majoros terem, Próbaterem) szellőztetését, fűtését 

biztosító Ventus légszűrőrendszer szűrőinek teljes cseréje.  A ruhatárban a korábbi 

nagyméretű bilétákat kisebb méretű, az új intézményi logóval ellátottakra cseréltük. 

Ruhatári fogasaink számát megnöveltük, a munkálatokat technikus-karbantartó 

munkatársaink végezték.  

 

 

A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ az Alapító Okiratában és a 

Közművelődési Megállapodásban rögzített szakmai feladatát folyamatosan magas 

színvonalon ellátta, az igények szerint teljesítette. 2021. évi szakmai céljait és feladatait 

magas szinten valósította meg, programjainkkal, rendezvényeinkkel igyekeztünk 

megfelelni a fenntartó, a civil szervezetek, az oktatási intézmények, a vállalkozók,  

 a város és városkörnyék lakossága velünk szemben támasztott elvárásainak, 

igényeinek.  

 

 

Dombóvár, 2022. február 16. 

 

 

 

              Müller Ádám 

igazgató 

 

 



Beszámoló a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 2021. évi tevékenységéről: 

 

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény a covid járvány miatt 2021-ben csökkentett éves 

nyitva tartással folytatta közösségi, közművelődési tevékenységét, melynek eredményeként 

kiállításainkat, kulturális programjainkat a korábbi évekhez képest (2019-ig bezárólag) 

kisebb számban látogatták a helyi polgárok, a turisták, családosok, közép-, illetve általános 

iskolai osztályközösségek, óvodások.  

 

1. Állandó kiállítások:  

1. Évezredek Emlékjelei – állandó helytörténeti kiállítás 3 teremben (2018) 

2. Néprajzi szoba (2004;2020)  

3. Nyomdatörténeti kiállítás (2004;2009) 

4. Mester és tanítványai (2020) 

5. Galéria - a helyi képzőművészek alkotásai (2004;2020) 

 

1.1 Az év során az alábbi időszakos kiállítások voltak láthatóak a szervezésünkben: 

 

1.   Múltunk Ezer ablaküvege – tisztelgés Koncz András (1903-1975) fényképész 

munkássága előtt című kiállítás június 25 – december 10-ig 

2.   A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 25 éves jubileumi kiállítása december 18-tól 

 

Az állandó és időszaki (javarészt helyi vonatkozású) kiállításainkat és az ahhoz kapcsolódó 

különböző közönség programokat összesen 455 fő látogatta. Csoportos látogatást 

(tárlatvezetés, előadások, múzeumandragógia, civil programok) 48-at számoltunk, 

múzeumismereti és múzeumpedagógiai foglalkozáson 120 különböző életkorú kisgyermek 

és tanuló vett részt szaktanár kíséretében. Felnőtt kereső 111, a nyugdíjas korú látogatók 344 

fő volt.  

 

 

      1.2 Megjegyzések: 

 

Gyűjteményünk a covid járvány és az arra válaszként hozott országos rendeletekhez 

alkalmazkodva május 25-én nyitotta meg kapuit. Júniusig 25-ig az állandó tárlatok voltak 

megtekinthetők, a Múzeumok Éjszakáján új időszakos kiállítással vártuk a látogatókat. 

 

A zárva tartott időszak alatt a Kubinyi Ágoston pályázatnak (muzeális intézmények 

támogatása) és az önkormányzat támogatásának köszönhetően a helytörténeti gyűjtemény 

I., II. és III. fejlesztési ütemét követően a IV. ütem – az intézmény pince szintjén található 

helyiségek raktárként történő hasznosítását támogató beruházás – került megvalósításra. A 

felújítás eredményeként a különböző múzeumi szakterületekhez tartozó tárgyak, 

tárgycsoportok különválaszthatóak, külön termekben, megfelelő klimatikus viszonyok 

között tárolhatók. A tárgycsoportok egy részének a múzeum épületében történő 

elhelyezésével szakmai feldolgozásuk, kiállításokra történő előkészítésük könnyebben, 

szakszerűbben megoldható, ezzel párhuzamosan a jelenleg telített raktárhelyiségek is 

felszabadultak. 

 

A felújítással egyidőben zajlott a Koncz-hagyaték üvegnegatívjainak digitalizálása, a 

kiállítás tématervének, forgatókönyvének összeállítása, a kiállítás előkészítése.  



2. Közösségi programjaink:  

 

1. A Koncz kiállításhoz kapcsolódva több helytörténeti előadást, tárlatvezetést tartottunk 

Takács Istvánné, Müller Ádám vezetésével, interaktív fotótörténeti előadást Tilinger 

Sándor vezetésével. 

2. Szeptember 10-én az önkormányzat által benyújtott nyertes NKA-s pályázatnak 

köszönhetően (Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma) Castrum Dombó 

2021 címmel régészeti konferenciát szerveztünk több előadóval Berta Adrián régész 

vezetésével, a gólyavári ásatások legújabb fejleményeiről, tudományos eredményeiről. 

A konferencián egy absztrakt kötetet is kiadtunk. 

 

 

3. Gyűjteményi munka, belső szervezeti élet, szakmai feladatok-kapcsolatok 

 

➢ NKA-s pályázat keretében (Fotóművészet Kollégiuma) a Földi István Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény 800.000 forint vissza nem térítendő támogatást kapott a 

Múltunk ezer ablaküvege... – tisztelgés Koncz András (1903-1975) fényképész 

munkássága előtt című kiállítás megrendezésére. Az időszakos kiállításban személyes 

tárgyak, dokumentumok, továbbá meghatározott tematika alapján válogatott - 

digitalizált üvegnegatívokról készült - fotók kerültek bemutatásra (126 fotó különböző 

méretű tablókon, tárgy- és magyarázó feliratokkal). A kiállításban sötétkamrát (előhívó 

fülkét) rendeztünk be, ahol lehetőség volt a hagyományos fotóelőhívás kipróbálására. 

➢ NKA-s pályázat keretében (Közgyűjtemények Kollégiuma) a Földi István Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény 800.000 forint vissza nem térítendő támogatást kapott 

állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és eszközök 

beszerzésére. Ennek köszönhetően az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg:  

I. A Koncz hagyaték jelenős részét képező film- és üvegnegatívok állományvédelme 

(az üvegnegatívokhoz szükséges csomagolóanyagok megvásárlása, savmentes 

tárolódobozok vásárlása, laptop és külső adattároló, fényképezőgép vásárlása). 

II. Bencze Ferenc (1912-1978) és Bencze József (1914-1987) gazdálkodók 

eszközkészletének állományvédelme (a mezőgazdasági eszközkészlet műtárgyvédelme, 

restaurálása (53 db néprajzi tárgy) megbízott helyi szakember: Bocz János faszobrász, 

farestaurátor bevonásával) 

II. Csomagolás, tárgy-védelem céllal beszerzendő anyagok (hullámtekercs és 

légpárnás fólia beszerzése) 

 

 

 



➢ a múzeumi anyag rendszerezése, feldolgozása 

➢ Gyarapodás: régészet 31 db, történet 433 db, néprajz 460 db, összesen: 924 db. Az év 

folyamán a helytörténet és a néprajz területek gyarapodtak jelentős mértékben. 

4. Múzeumpedagógia 

 Múzeumpedagógiai kínálatunk 4 nagy korszakot, témakört feldolgozó tanórát (Néhány 

gondolat az őskorról, IOVIA ébresztése, Tinódi és kora, Az Esterházyak Dombóváron), 

illetve 2 „kedvcsináló foglalkozást” (Ismerkedés a múzeummal, Mi van a ládikóban?) is 

tartalmaz. Így a legkisebbektől a legnagyobbakig minden érdeklődő talál számára megfelelő 

foglalkozást, legyen szó a múzeummal való ismerkedésről, vagy komolyabb helytörténeti 

ismeretek elsajátításáról.  

5. Munkahelyteremtés  

A 2022-es évben a DKSZK, azon belül a helytörténeti gyűjtemény a Magyar Nemzeti 

Múzeummal kötött szerződés alapján 4 fő kulturális közfoglalkoztatott segítségével végezte 

a múzeumi feladatokat. A munkatársaknak köszönhetően új látásmódokkal és ötletekkel 

gazdagodott a gyűjtemény: informatikai fejlesztések, fotózás, digitalizálás, szociális média.    

A programban való részvételnek köszönhetően az intézmény is részt vállal az új helyi 

munkahelyek megteremtésében, teret biztosít az aktív korúak munkába állásában. 

 

6. Kommunikációs csatornák 

A múzeumi hírek, információk elsősorban a Facebookon és a helyi hirdetőújságokon 

keresztül jutnak el közönségünkhöz. Facebook oldalunknak köszönhetően, könnyebbé és 

sokkal interaktívabbá vált a látogatókkal való kapcsolattartás, ezenkívül online helytörténeti 

sorozatot indítottunk (fotók és tájékoztató szöveges tartalmak, videók), amelyben az 1970-es 

évek eseményeit dolgoztuk fel. 

Megújítottuk és elmélyítettük korábbi kapcsolatunkat, együttműködésünket a Tolna Táj 

Televízióval: programjainkról, eseményeinkről többször jelent meg videóanyag az online 

csatornán. 

 

   Dombóvár, 2022. 02.14. 

            ………………………….. 

                     Müller Ádám 

 DKSZK igazgató 
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1. Rövid összefoglaló  

Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

Földi István Könyvtár  

Cím: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 7200 Dombóvár 

Postacím: 7200 Dombóvár Pf. 68. 

Adószám: 15418197-2-17 

Telefon: 74/465-434 

Mobil: 20/559-97-47 

e-mail:, dombkonyvtar@gmail.com 

 

A Földi István Könyvtár nyilvános könyvtárként az információs esélyegyenlőség és 

demokrácia helye. Szolgáltatásaival, sokszínű programjaival hozzájárul városa sajátos 

arculatához. Kapcsolatot tart a város kulturális és oktatási intézményeivel, civil 

szervezeteivel, a fenntartó önkormányzattal. Helyi és országos programok részese.  

A könyvtár küldetése, hogy korlátozás nélkül biztosítsa mindenki számára a magyar és az 

egyetemes kultúra kincseihez, az információhoz és a dokumentumokhoz való szabad 

hozzáférést. A tudásalapú társadalom alapintézményeként, kulturális közösségi térként 

működjön, járuljon hozzá az emberek egész életen át tartó tanulásához, a digitális írástudás 

fejlesztéséhez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez.  

Küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, korszerű szolgáltatásaival, jól 

felkészült szakembereivel és technikai felszereltségével valósítja meg.  

A könyvtár 2021-re tervezett feladatait, terveit, elképzeléseit jelentős mértékben 

megváltoztatta a Covid-19 világjárvány okozta hatások, a jelentős mértékben lecsökkent és az 

év ¾ részében fennálló 5 helyett 3 fős szakmai létszám valamint a 25 %-ra visszaesett 

nyitvatartási órák száma (korábban heti 39 óra/ 2021-ben heti 12 óra) 

A 2022-re tervezett feladatokat nagymértékben meghatározza majd a világjárvány alakulása, 

valamint, hogy az intézményegységben maradnak-e a 2021-ben kialakult, fent említett 

tényezők (lecsökkent szakmai létszám, nyitvatartási órák száma) 
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A könyvtár nyitvatartási ideje 2021. (heti 12 óra) 

A könyvtár nyitvatartási ideje  

Hétfő:  10-13 óráig nyitva 

Kedd:   14-17 óráig nyitva 

Szerda:   14-17 óráig nyitva 

Csütörtök:  Zárva 

Péntek:  10-13 óráig nyitva 

Szombat:  Zárva 

Vasárnap: Zárva 

2. Stratégiai célok végrehajtása  

2020. őszén az intézmény több pályázatot is benyújtott a Nemzeti Kulturális Alaphoz. 

A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kollégiumánál  

Irodalom egy életen át címmel kortárs magyar irodalmi rendezvények megvalósításáról  

Támogatás: 

A pályázat keretében a Földi István Könyvtár 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesült 2020. november 23-án. 

Az elnyert pályázati támogatás révén az óvodásoktól az idős korúakig minden korosztályt 

átölelő  programok valósultak meg.  

Harcos Bálint Szofi varázsol címmel író-olvasó találkozó 

A Szofi varázsol, Szofi tüsszent és a Szofi lufija című mesekönyvekkel ismerkedhettek a 

gyerekek.  

 

Tölgyesi Lívia mesélő Túl az Óperencián - levelezős játék a Mesék Birodalmában 

 

A díjátadó díszvendége Tölgyesi Lívia mesélő. 

Az idei tanévben kilencedik alkalommal hirdettük meg levelezős játékunkat a Mesék 

Birodalmában, melynek eredményhirdetése 2021. Június 4-én volt a könyvtárban. A mesék 

kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a kortárs meseírókkal és egy könyvük első fejezetével 

ismerkedhessenek meg a gyerekek a feladatlapok megoldásán keresztül. Az öt fordulóból álló 

szövegértő feladatsorokat egész tanévben küldték vissza a csapatok.  

 

 

 



V. Kulcsár Ildikó Egy korty derű című szerzői est 

 

2021. június 23-án 17 órakor V. Kulcsár Ildikó: Egy korty derű című irodalmi est Anyák, 

nagyik és más szent őrültek című drámai és mosolyra fakasztó legújabb könyvének 

bemutatója  

V. Kulcsár Ildikó író, újságíró a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével 

kitüntetett írónő. 

Bauer Barbara író-olvasó találkozó 2021. szeptember 14. 

 

Agócs Írisz közönségtalákozó 2021. szeptember 29. 

Az „Irodalom egy életen át” program keretében Agócs Írisz illusztrátor volt könyvtárunk 

vendége. 

A jó hangulatú találkozó végén a gyerekeknek a közel egy óra alatt készült rajzaikat is 

lehetőségük volt dedikáltatni. 

 

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni naplója Hámori Gabriella előadása 

2021. október 28. 17 óra 

Az eredetileg október 8-ra tervezett, de betegség miatt későbbi időpontban került 

megrendezésre Hámori Gabriella színésznő előadása, Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni 1935 

és 1946 között írt naplójának részleteiből. 

Szinte a naplók kiadásával egy időben fogalmazódott meg a színésznőben, hogy szeretne 

ebből a lenyűgöző anyagból előadást csinálni. A FILC / Fischer Iván Lakásszínháza /saját 

produkcióját először 2015. december 15-én láthatta a közönség, Seres Tamás szerkesztésében 

és rendezésében.  

Könyvtári programok 

 

2021. Magyar Kultúra Napja Reflexiók online térben-Janikovszky ablakkiállítás 

2021. április 30-május 28. Múltidéző ablakkiállítás egykori dombóvári május elsejékről 

2021. június 9-én 17 óra R.Kelényi Angelika író-olvasó találkozó 

2021. június 15. Mézes cukrászda-Somogyvári Judit interaktí író-olvasó találkozó 

2021. június 22. Megírtam.Olvastad.Találkozzunk! Pályázat Reményik Sándor költészetéről-

Markovits Magdolna előadása 

2021. június 26. Múzeumok éjszakája 

2021. július 6.,13.,20., 27., augusztus 3., 10., 17., 24. Papírszínház játszótéren 

Országos Könyvtári Napok október 4-10. 

2021. október 5. Kapostól a Szajnáig-közönségtalálkozó Havasi János újságíróval  

Havasi János újságíró volt vendégünk október 5-én az Országos Könyvtári Napok keretében. A Párizsi 

Magyar Intézet volt igazgatójával Ha azt mondom Párizs... Kirándulásaim a diplomáciába című 

legújabb könyvéről Szenyéri Zoltán a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium igazgatója beszélgetett. A 

találkozó kötetlen beszélgetéssel és dedikálással zárult. 

 

2021. október  október 6-án 17 órakor Müller Nándor Négy évszak a Bakonyban című 

fotóalbumának és Barangolások a Bakonyban című túrakönyvének bemutatóján vehettek részt 

az érdeklődők. A diavetítéssel egybekötött este dedikálással zárult. 



 

2021. október 10. Könyves Vasárnap 9-12 óra között Kerekítő foglalkozással és ingyenes 

beiratkozási lehetőséggel vártuk látogatóinkat. Ezen a napon 166 -an iratkoztak be a 

könyvtárba és 579 könyvet kölcsönöztek olvasóink. 
 

 

 

3. Szervezet  

Szervezeti változás: 2020. második felében Dombóvár Város Önkormányzata azt a döntést 

készítette elő és hozta (104/2020. XII. 4. határozat) közművelődési feladatokat is ellátó 

integrált kulturális intézmény létrehozásáról 2021. január elsejétől a Földi István Könyvtár 

és Helytörténeti Gyűjtemény átszervezéséről (www.dombovar.hu), amely a könyvtár, a 

művelődési ház, a helytörténeti gyűjtemény integrációját eredményezi. Az integrált intézmény 

neve: Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, rövidített neve: 

Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

A könyvtár dolgozói létszáma 2021. december 31-én 3 fő szakmai, melyből 3 fő könyvtárosi 

végzettséggel rendelkezik, (1 fő egyetemi, 2 fő főiskolai) valamint 1 fő technikai dolgozó. A 

2021-re megállapított szakmai létszámkeret 5 fő volt, 2 szakmai álláshely feltöltetlen maradt 

február ás április hónapoktól. 2022-re elfogadott intézményi Szmsz szervezeti ábráján 4 fő 

könyvtáros szakmai létszám került elfogadásra, melyből 1 fő szakmai álláshely feltöltetlen. A 

Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény összlétszáma 19 fő. 

2021-ben is részt vettünk a közfoglalkoztatási programban. Összesen 1 fő (8 óra) 

közfoglalkoztatott munkatárssal látta el szolgáltatásainak egy részét, úgy mint ügyviteli 

feladatellátó 

Közösségi szolgálat (50 óra) 28 fő 

4. Infrastruktúra  

A könyvtár terei 

▪ Felnőtt könyvtár  

▪ Gyermekkönyvtár 

▪ Olvasóterem  

▪ Helyismereti gyűjtemény  

▪ Dolgozói munkaállomások 

▪ Könyvraktár 

▪ Szolgálati helyiségek 

Olvasói terek száma 

▪ 4 (felnőtt könyvtár, gyerek könyvtár, olvasóterem, helyismeret, előcsarnok), 

Olvasói terek, szolgáltató terek nagysága  

▪ Felnőtt könyvtár, gyermekkönyvtár: 456,15 nm 

▪ Olvasóterem: 56,32 nm 



▪ Helyismeret: 26, 07 nm 

▪ Előcsarnok: 41,44 nm 

Meseterem 

 

2020 nyarán kezdődött a kialakítása és 2021 elején fejeződött be. 

Célcsoport: a legkisebbektől, óvodás korú gyermekek részére 

A terem falait élénk színekkel és mesefigurákkal díszítettük, valamint készségfejlesztő 

játékokkal és berendezéssel láttuk el.  

Terveink között szerepel a Pöttöm Mozi diafilmklub, a Papírszínház, a Baba-Mama klub, 

valamint a Kerekítő foglalkozások megtartása a kialakított új helyiségben. (56 nm)   

 

 

 

5. Gyűjteményi információk  

 

Az állományra fordított összeg a kifizetett számlák alapján 2021. évben összesen 

6.883.028,65 Ft volt. Ebből az összegből könyvvásárlásra 5.700.439,90 Ft-ot, 

folyóiratbeszerzésre 1,182.588,75 Ft-ot fordítottunk. (A fent említett 6.883.028,65 Ft-

ban már benne van a 2021. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás is!) 

 A dokumentumbeszerzés december közepéig folyamatos volt, év végére 

kifizetetlen számla nem maradt. 

 2021-ben a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege 1.021.000 Ft volt, 

mely az előző évhez viszonyítva több (2020-ban 679.000 Ft volt!). 

 A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 70 %-át (714.700 Ft) fordítottuk 

könyvvásárlásra, 30 %-át (306.300 Ft) pedig eszközbeszerzésre: 2 darab laptop, 1 

darab SSD. 

 

A Márai-program, az idén nem lett meghirdetve, helyette a Könyvet a könyvtáraknak 

I. programban tudtunk könyvet beszerezni a KELLO-tól. A pályázat célja a nemzeti 

kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, 

értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli 

könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar szerzők 

támogatása és megismertetése. A programban nem összeget, hanem darabszámot 

határoztak meg, egy meghatározott rendelési listáról lehetett kiválasztani a könyveket. 

Az első fordulóban 109.133 Ft, míg a második fordulóban 60.779 Ft értékben sikerült 

felnőtt szép- és szakirodalmat, valamint gyermek szép- és ismeretterjesztő irodalmat 

beszereznünk. 

 

2021. december 31-i állapot alapján 2278 példány került analitikus feldolgozásra a 

TextLibben. A rendelések alapján ennél több dokumentum került be a leltárkönyvekbe 

december 31-ig (2477 darab), ezek feldolgozása folyamatos. 

 

A KELLO-val és a Libri-Bookline-nal állunk szerződésben, ezen kívül még 

vásárolunk antikváriumokból, könyvesboltokból is. A KELLO-val 250 000 Ft 

értékben írtunk alá szerződést, ennek köszönhetően 25 %-os kedvezményt biztosítanak 

a rendelések árából. 

 A Libri-Bookline Zrt. esetében a megkötött „Értékesítési szerződés” szerint 

nagykereskedelmi partnernek minősül a könyvtár, ez a rendelések összegétől függően 

32-36 %-os kedvezményt jelent. A KELLO és a Libri-Bookline is biztosítja az 



ingyenes szállítást: előbbi esetében 20. 000 Ft, utóbbinál 30.000 Ft összeghatár felett 

(rendelésenként). 

Sajnos a papír (és ezzel együtt a könyvek, folyóiratok ára is) kb. 30%-kal növekedett, 

emiatt a mostani nagykereskedelmi ár nagyjából a tavaly év végi kiskereskedelmi árral 

egyenlő. 

 

2021-ben is folyamatos volt a könyvtár dokumentumállományának tervszerű 

apasztása. Ennek legfőbb indoka az, hogy az állomány jelentős mértékben elavult, 

elhasználódott. 

 

A folyóiratrendelés idén kicsit bonyolódott, mivel a Posta már nem kézbesít 

napilapokat. Emiatt a június-július hónapok káoszosak voltak, sajnos a lapok nem 

vagy csak késéssel lettek kézbesítve.  Az előfizetés sem volt letisztázva, a 

kiadók egymásra és a Postára mutogattak. Ez szerencsére megoldódott. 

 Emellett az NKA támogatásával is kapunk szaklapokat, melyeket a KELLO 

juttat el hozzánk. 

 

A helyismereti kutatásra, szaktájékoztatásra egyre nagyobb az igény. Erről nem 

készítettem év közben statisztikát, de a legegyszerűbbtől az összetettebbig minden 

előfordult. Ami a legjellemzőbb: egy-egy adat, életrajz, szakdolgozathoz témakutatás, 

évfolyamdolgozatokhoz témakutatás, fotók (fotókon szereplő személyek, helyek) 

beazonosítása. 

 

 

6. Szolgáltatások (változások, trendek)  

A különböző korosztályok számára szervezett foglalkozások száma a vírushelyzetre 

való tekintettel az idei évben alacsonyabb volt a megszokottnál.  

Az 1-3 éves korosztály számára zenés, dalos, Kerekítő Mondókás Móka 

foglalkozásokat Deli Orsolya tartotta heti/kétheti rendszerességgel. (14 alkalom 386 

fő)  

A 3-6 éves korosztály számára a „Papírszínház” programsorozat keretén belül 

képekkel illusztrálva meséket olvasunk, akár könyvtáron kívül is. Nyári időszakban 

játszótereken, kérés esetén óvodákban is. (3 alkalom 72 fő)   

Alsó tagozatban kiemelt szerepe van a csoportos könyvtárlátogatásnak, 

könyvtárhasználati foglalkozásoknak (8 alkalom 207 fő), illetve a szövegértést 

fejlesztő levelezős verseny (1 verseny, 6 alkalom+eredményhirdetés 73 fő).  

Könyvtárunk a nyári időszakban csatlakozott a gunarasi nyári táborhoz, ahol 3 

alkalommal 42 főnek tartottunk kézműves foglalkozást. 

 

7. Minőségirányítás  

A következő feladatunk a 16 éven aluliak véleményét, igényeit felmérni. Intézményünk 

rendezvényein, pályázatain több vidéki iskola is részt vesz. A kérdőívek összeállítása 

folyamatban van, kiküldésre még nem került. 

 

 



A felmérés célja: 

• Dombóvár oktatási intézményeinek elégedettségmérése a még sikeresebb 

együttműködés érdekében. 

• Egyes új szolgáltatások bevezetésére vonatkozó szükségletfelmérés. 

 

 

8. Partnerségi együttműködések  

A város és a környékbeli települések óvodáival, általános- és középiskoláival rendszeresek a 

könyv-és könyvtárhasználati foglalkozások, könyvtárbemutató foglalkozások, vetélkedők. 

Szakmai együttműködő partnerek Dombóvár Város Önkormányzata, Művelődési  Ház, Fekete 

István Múzeum, Dombóvári Városszépítő Egyesület 

 

9. PR/marketing/kommunikáció eredményei  

Saját csatornáinkon, így honlapunkon, youtube csatornánkon és fb oldalunkon a zárvatartás 

idején is igyekeztünk kapcsolatot tartani olvasóinkkal. 

 

10. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által nyújtott szakmai támogatásról 

2021-ben Hőgyészen vettünk részt megyei szakmai napon  

 

 

2022. február 10. 

 

 

 

…………………………… 
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 INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI 
 SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 
 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. 
 Telefon: 74/ 464 – 520 / 565 – 101 
  Fax: 74/ 464-520 /22-es mellék 
 Email: dombovarintegralt@gmail.com 

 

 

 

2021. évi  

Költségvetési beszámoló 

 

 

 

 

 

Dombóvár, 2022. május 10. 

 

 

                   Kovács Zita 
                       intézményvezető   
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Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnél a feladatellátás három fő területe 

az alábbi: 

a) hozzá tartozó intézmények gazdasági szervezete 

b) intézményi gyermekétkeztetés 

c) védőnői szolgálat működtetése 

 

Az intézmény telephelyei között szerepelt 4 tálalókonyha, 4 védőnői tanácsadó. 

A gazdasági feladatokat 4 intézmény és 2 társulás részére végezte el a szervezet, emellett 

megállapodás alapján a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény részére 

teljesített szolgáltatást. 

A gazdasági feladatok körébe a költségvetés tervezése, az előirányzatok módosítása, 

átcsoportosítása és felhasználása, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási 

kötelezettség teljesítése, a vagyon használata, védelme tartozik. 

A gazdasági szervezetre meghatározott feladatokat az alábbi intézményekre látta el 

2021. évben: 

• Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

• Dombóvári Szivárvány Óvoda 

• Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

• Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

• Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 

Intézmények gazdasági feladatainak ellátása 

A költségvetési szervekkel kötött megállapodás alapján a szervezet a költségvetés 

tervezése során előterjesztette az intézményi kérelmeket, a képviselő-testületi 

jóváhagyás alapján az elemi költségvetéseket rögzítette. Az intézmények vezetői 

rendelkeztek az előirányzatok felett, a kötelezettségvállalást végezték, a szervezet 

képviselője látta el a pénzügyi ellenjegyzést, érvényesítést és az utalványozást.  

A koronavírus járvány az intézmények működésben az előző évhez hasonlóan a 2021. 

évben is éreztette hatását, a gyermeklétszám tervezése a 2021. évben is nehézséget 

okozott. 

Az alkalmazandó jogszabályi előírások a gazdálkodás átszervezését igényelték, illetve 

az ellátandó feladatoknál tapasztalható kiesés miatt az állami támogatások nagysága, a 

beszedhető ellátási díjak összege is változott. 

A kiesés miatt az adott évre az intézményi költségvetések és a finanszírozás nagysága 

három alkalommal módosult, melyet a költségvetéseken a szervezet átvezetett. Az előre 
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nem látható, változó veszélyhelyzet a kötelezettségvállalások és ellenjegyzésük 

esetében is gondot okozott. 

Az állami támogatások adott évi összege májusban, illetve októberben módosítható. A 

felmért mutatók alapján a szervezet a módosítási javaslatait megtette, de a várható éves 

adatok becslése az előző évhez hasonlóan 2021. évben is nehézkes volt a veszélyhelyzet 

miatt.  

Az adatszolgáltatások, bevallások határidőben elkészültek. 

Az intézmény az ASP gazdálkodási szakrendszert használta, a KASZPER analitikus és 

főkönyvi könyvelési modult és a tárgyi eszközök nyilvántartására az ASP KATI modult. 

A gyermekélelmezés nyilvántartását és a számlázását az év elején induló új 

internetalapú Menza Pure programmal végezte. A program beváltotta a hozzá fűzött 

reményeket, a szülők számára könnyebbséget jelent az applikáción való étkezés 

lemondás, bejelentés, vagy akár a gyors és egyszerű számlakifizetés (Simple Pay) 

A KIRA központosított illetményszámfejtő programban történt a munkaügyi 

nyilvántartás. 

Már 2020. évtől a vírushelyzet miatt a dolgozók esetleges otthoni munkavégzése 

érdekében lehetővé tettük az önkormányzati ASP rendszer elérhetőségét a dolgozók 

saját internet hálózatán eSzig kliens telepítéssel és a szoftveres tanúsítvány telepítésével 

a munkaállomásokon. 

Korábbi időszak negatív tapasztalatai miatt a szervezet a zavartalan működése 

érdekében az online használatú szoftvereket helyezte előtérbe, a szociális térítési díjakat 

is az ASP rendszerben számlázza.  

Az intézkedések a bevételekre és kiadásokra is kihatottak, a gyermekfelügyelet alatt a 

gyermekétkeztetést biztosítani kellett változatlanul, de az alacsonyabb gyermeklétszám 

miatt az állami támogatás és a beszedhető bevétel is kevesebb lett a 2021. évben is az 

eredetileg tervezettnél. 

Az önkormányzati és a társulási intézményeknél a 2021. évre eredetileg engedélyezett 

létszámkeret 232 fő, a záró engedélyezett létszám 236 fő lett. Fenntartói döntésnek 

megfelelően az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet szakmai létszáma 1 fővel 

emelkedett. Új óvodai csoport indítása miatt a Dombóvári Százszorszép Óvoda szakmai 

létszáma 2 fő és egy fő technikai létszámmal emelkedett. 

Az idősödő intézményi korosztály miatt egyre inkább megnövekedett az 

intézményeknél nyugdíjba vonulók száma. Az óvodáknál 2021. évben 3 fő, az Egyesített 

Szociális Intézménynél összesen 4 fő kérte munkaviszony megszüntetését nyugdíjba 

vonulás miatt. A szakmai dolgozói létszám pótlása, a megfelelő szakképzettségű 
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dolgozó megtalálása egyre nagyobb kihívást jelent az intézmények, intézményvezetők 

számára. A hiányzó szakmai létszám pótlását belső átcsoportosítással is igyekeznek 

megoldani az intézmények,  

Az intézményi költségvetések főösszege eredeti előirányzatként 1.003.196 eFt, a három 

előirányzatmódosítás után a módosított előirányzat 945.786 eFt, a teljesített kiadás 

936.587 eFt, az előző évit (678.036 eFt) jelentősen meghaladja, a növekedés oka az 

intézményátszervezés és a gyermekétkeztetési feladatok más formában történő ellátása 

volt. 

A társulás által fenntartott Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2021. 

évi költségvetési eredeti előirányzata 444.587 eFt, módosított előirányzata 546.574 eFt, 

a teljesítési adata 533.942 eFt lett 

 

Az intézmény által kezelt bankszámlák száma 19 db, pénztárak száma 7 db. 

 

Az Integrált munkavállalóinak megoszlása szerint a gazdálkodási feladatokban a 

vezetővel és helyettesével együtt 11 fő, a konyhai kisegítői feladatokat 5 fő látta el, a 

védőnői szolgálatban 9 fő dolgozott, az intézmény az engedélyezett létszámot betartotta.  

Az Állami Számvevőszék 2020. év végén és 2021. év elején az Integrált Önkormányzati 

Szolgáltató Szervezetet és a hozzá rendelt intézményeket is ellenőrizte. Az ellenőrzés 

témája „Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának 

monitoring típusú ellenőrzése” volt. A Számvevőszék által bekért dokumentumokat a 

kért elektronikus felületre feltöltöttük, a teljességi és hitelességi nyilatkozatokat az 

intézményvezetők aláírták, és feltöltésre kerültek. Az év végére készült el a 

Számvevőszék összefoglaló jelentése, ahol az Integrált, az Óvodák és a Művelődési Ház 

is alacsony kockázati értékelést kapott, így további intézkedésre a vezetők részéről nem 

volt szükséges.  
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Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés 

 

Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évben az alábbi intézmények esetében látta el 

a gyermekétkeztetést: 

- Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 

- Dombóvári Százszorszép Óvoda 

- Dombóvári Szivárvány Óvoda 

- Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvoda 

- Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

- Dombóvári József Attila Általános Iskola 

- Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc 

Általános Iskolája 

- Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc 

Általános Iskola Telephelye Dombóvár, Kinizsi u. 37. 

- Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium 

- Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium 

- Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 

 

Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium fenntartója változott, 2021. 

szeptember 1-jétől Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium szakképző intézményként működik. A Képviselő-

testület döntése alapján az önkormányzat önként vállalt feladatként végzi a tanulók 

étkeztetését. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvánnyal kötött 

megállapodás alapján az önkormányzat biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést az 

intézménynél lévő tálalókonyhán az eddigi vállalkozóval meglévő szerződés alapján. 

Az étkeztetés adminisztrációját az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

intézte, beszedte a térítési díjakat, az önkormányzat igényelte az állami támogatást. 

 

A gyermekétkeztetést 2020. december 31-ig az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet látta el, 4 főzőkonyhával (Dombóvár, Arany János tér 21, Dombóvár, 

Bezerédj u. 33., Dombóvár, Kórház utca 35., Dombóvár, Pannónia u. 21.) és 5 

melegítőkonyhával. 

 

 

Dombóvár Város Képviselő-testületének 44/2020. (IV.30.) Kt. határozata alapján a 

gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételelőállítási feladatok ellátására közbeszerzési 

eljárást írt ki, majd a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével – az Eatrend Kft.-vel 

– 120 hónap időtartamra vállalkozási szerződést kötött. A szerződés alapján 2021. január 

1-jétől a vállalkozó az ételkészítésen kívül működtette az iskolai tálalókonyhákat, 
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átalakította főzőkonyhává a Dombóvár, Földvár utcai volt vasúti konyhát, szállította az 

ételeket az óvodai és bölcsődei tálalókonyhákra. Az óvodai és a bölcsődei tálalókonyhák 

üzemeltetése az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet feladata maradt. A 

szállítási pontokon az ételek átvételét, a tálalást, mosogatást a szervezet 5 dolgozója 

végezte.  

Az önkormányzat bérleti díj ellenében a vállalkozó rendelkezésére bocsátotta a volt 

vasúti konyhát, az üzemeltetésre átvett tálaló konyhákat és a berendezési, felszerelési 

tárgyakat. 

Az óvodai és bölcsődei tálalókonyhák személyi és tárgyi feltételeit az Integrált 

Önkormányzati Szolgáltató Szervezet biztosította, fizette a rezsi díjakat. 

A gyermekétkeztetésben az élelmezési nyilvántartás vezetése, térítési díjak számlázása 

és beszedése az intézménynél történt, az év elején indított Menza Pure rendszer 

igénybevételével. Az online szülői felületen a szülők le tudták mondani az étkezést, 

letölteni az étkezési díj számláját, indítani a bankkártyás fizetést (SimplePay). Az 

elektronikus felületet a szülők szívesen használják, a havi térítési díj bevételek 

körülbelül 35%-a bankkártyás fizetéssel történik. Az átutalással történő fizetési mód is 

egyre népszerűbb a szülők körében, de még mindig jelentős azon szülők száma, akik 

ragaszkodnak a készpénzes, vagy csekkes fizetési módhoz (körülbelül a havi térítési 

bevétel 20%-a). 

Az online felület mellett továbbra is megmaradt a kapcsolattartás e-mail-ben, illetve 

személyesen az oktatási nevelési intézményekben és a Szervezet irodájában. 

A gyermekétkeztetésben 2021. évben sem sikerült visszatérni a tervezhető 

feladatellátásra a koronavírus járvány következményeinek elhárítása érdekében 

kihirdetett veszélyhelyzet alapján elrendelt korlátozások (digitális munkarend, 

rendkívüli szünet) és megbetegedések miatt, melyek az ellátottak számát jelentősen 

befolyásolták. 

2020. november 4-től rendkívüli jogrend lépett életbe. A védelmi intézkedések alapján 

a bölcsődék, óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tarthattak, a 9. 

osztálytól a középfokú oktatásnál digitális a munkarend, a kollégiumok az igazgató 

döntése szerint működhettek. 2021. január hónap elején február 1-jéig, majd január 

végén további 1 hónapig meghosszabbították a korlátozó intézkedéseket. 2021. március 

8-tól az óvodákban rendkívüli szünet, az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli 

munkarendben volt április 19-éig. A kormány a védelmi intézkedéseket ismételten 

meghosszabbította, az óvodák kinyithattak, az általános iskolák alsó tagozatain rendes 

oktatás indulhatott, a felső tagozaton és a középiskolákban a tantermi oktatás május 10-

től kezdődhetett. A szülő kérésére a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének 

megszervezésére sor kerülhetett, azonban a kormány felkérte a szülőket, hogy a 

felügyeletet csak a legszükségesebb esetben vegyék igénybe. 
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A védelmi intézkedések és a második félévben a megbetegedések miatti hiányzások az 

ellátottak számát jelentősen befolyásolták.  

Az állami támogatások számításánál figyelembe vett, intézményenkénti étkezési napok 

alapján meghatározott étkeztetettek száma 2018. évben naponta 1.327 fő, 2019. évben 

1.268 fő, 2020. évben 881 fő, 2021. évben 1.000 fő. 

2019. évben az ellátottak számának csökkenését az előző évnél kevesebb számú 

általános iskolai tanuló okozta, 2020. évben jelentkezett a hosszú időtartamú digitális 

oktatás hatása a jelentős elmaradással, 2021. évben javulás tapasztalható, azonban a 

védelmi intézkedések következtében a tavaszi időszakban rendkívül alacsony volt az 

étkezők száma. 

Az intézményi étkeztetést igénybe vevők között az óvodások és általános iskolások 

száma a meghatározó. A statisztikai adatok alapján 2020. év októberében az óvodások 

létszáma 358 fő, mely 2021. év októberében 372 főre növekedett, az általános 

iskolásoknál azonban csökkenés tapasztalható a két nagyobb intézménynél. A Belvárosi 

Általános Iskola létszáma 489 főről 441 főre, a József Attila Általános Iskola létszáma 

537 főről 518 főre változott. 

Az ellátottak létszámát intézménytípusonként az 1. melléklet mutatja be. 

Az állami támogatások 2021. évi megalapozó felmérése alapján 2020. november 

hónapban az akkori igénybevétel alapján 2021. évre az étkeztetettek létszámát 1.284 

főre becsülte az önkormányzat, melyet a 2021. májusi felmérésben a rendkívüli szünet 

és a digitális oktatás miatt 1163 főre csökkentett, az októberi felmérésben 1.059 főre 

korrigált, az év utolsó negyedévében a nagyobb mértékű hiányzások miatt az éves 

elszámolás szerint a létszám 1.000 fő lett. 

2021. január hónapban az étkeztetés rendszerébe 1.412 főt vett fel az önkormányzat, a 

szolgáltatást ténylegesen igénybe vevők napi átlaga 1213 fő, a középiskolások, 

kollégiumi étkezők a digitális oktatás miatt hiányoztak. A bölcsőde 2021. február 22-én 

zárt be, március 16-án kezdett újra. Az óvodai rendkívüli szünet és az általános iskolai 

digitális oktatás márciusra alacsony igénybe vevői létszámot eredményezett, a 

gyermekfelügyelet lényegesen nem javított a számokon, az átlaglétszám március 

hónapban naponta 240 fő. 

Az étkezési adagszám a január havi 26.163 adagról márciusra 5.282 adagra esett vissza, 

az áprilisban szolgáltatott adagok száma 9.436, májusban a tantermi oktatás indulásával 

23.177 adagra emelkedett, azonban a nyári szünet az előző évinél gyengébb 

igénybevételt hozott (július hó: 2.537 adag). 2021. szeptember hónapban a teljesített 

adagszám 26.475 db, alacsonyabb a 2020. év hasonló időszakánál. Az étkeztetési 

rendszerbe felvettek száma az év elejéhez képest a bölcsődénél (január 57 fő, 
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szeptember eleje 30 fő, vége 42 fő) és a Belvárosi Általános Iskolánál (január 343 fő, 

szeptember 304 fő) csökkent, arányosan a tanulói létszám módosulásával. Az év 

hátralévő időszakában az étkezési adagszámok alakulását az őszi és téli szüneten kívüli 

időszakban a betegségek miatti hiányzások befolyásolták. 

Az adagszámok havi alakulását a 2. melléklet, az éves adagszámok intézményenkénti 

megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.  

A 24/2021. (VI. 02.) EMMI határozat alapján a 2021.06.16-2021.06.29. napjáig tartó 

időszakban az iskolák 1-8. évfolyamán kötelezően tanulói felügyeletet kellett szervezni. 

A Magyar Államkincstár állásfoglalása szerint, mivel az előző évtől eltérően jogszabály 

nem rendelkezik ebben az időszakban intézményi gyermekétkeztetésről, az állami 

támogatás elszámolásában az időszakban igénybe vevő étkezői létszámot és az erre jutó 

kiadást nem tüntetheti fel az önkormányzat. Az iskoláknál az ügyelet alatt 98 adagot 

kértek. 

Az önkormányzat és a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda 

fenntartója közti megállapodás alapján a nyári óvodai zárva tartás idején az óvoda az 

ellátást igénylő gyerekeket a Dombóvári Százszorszép Óvodával kölcsönösen fogadta, 

emiatt a gyermekétkeztetésben a katolikus óvoda gyermekei részére 48 adagot 

biztosított az önkormányzat, míg az önkormányzat a Fény Kft-nek 142 adagot térített 

meg. 

Az intézményi gyermekétkeztetést igénybe vevők között a középfokú oktatásban 

résztvevők száma minimális, az előző időszakokban sem volt jellemző, a kollégiumi 

ellátás esetén tapasztalható az alacsonyabb létszámban a digitális oktatás hatása. 

A bölcsődei nevelésben a férőhelyek számának bővítése az étkezők számánál nem 

jelenik meg. 

Az óvodáknál a rendkívüli szünet nélkül az igénybe vevői létszám megközelítette volna 

a 2019. évi igénybe vevői létszámot, az óvodai nevelésben részt vevők éves 

átlaglétszáma még elmarad a 2019. évitől, de a 2021. októberi statisztikai adatok alapján 

már növekedett. 

Az intézményi gyermekétkeztetésben az összes étkeztetett 66 százaléka általános iskolai 

tanuló. Átlaglétszámuk 2021. évben 663 fő, a háromszori étkezést 378 fő vette igénybe. 

Az előző években a menzások száma magasabb volt, az utolsó két évben a háromszori 

étkezők száma már meghaladja a menzásokét. 

 

A szünidei gyermekétkeztetésnél a gyermekek napi átlagos száma csökkenő tendenciát 

mutat, 2019. évben napi 83 fő, 2020. évben napi 62 fő, 2021. évben 48 fő. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

írja elő az intézményi gyermekétkeztetés, a térítési díj, az ingyenesség és a 

kedvezmények megállapításának szabályait. 

A törvény 21/B § alapján az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani: 
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a)  a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha  

− rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

− tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,  

− olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,  

− olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 

130%-át vagy  

− nevelésbe vették;  

b)  az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe 

vették;  

c)  azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, 

a Szoctv. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;  

d)  az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül.  

 

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív 

kedvezményével kell biztosítani  

a)  az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;  

b)  az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 

vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket 

nevelnek, feltéve, hogy a tanuló nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben;  

c)  tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a gyermek nem 

részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben 

 

A térítési díjak befizetését, az ellátások igényléséhez benyújtandó dokumentumokat a 

328/2011. (XII. 29) Korm.rendelet határozza meg. 

A kötelezettnek a rendelet szerinti nyilatkozatokat kell benyújtania, csatolva a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági 

döntés másolatát. Bölcsődei és óvodai ingyenes gyermekétkeztetés esetén a kötelezett 

nyilatkozik a kedvezmény jogcíméről, illetve arról, hogy az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg a törvényben előírt mértéket. 

 

Az önkormányzat rendelete alapján a gyermekvédelmi törvény alapján kedvezményben 

nem részesülő helyi gyermekek részére a város 10 % kedvezményt biztosított.  
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A 2021. évi adatok alapján a főétkezéseket számítva az étkeztetésben résztvevőknek 

csupán 7,3 százaléka nem kapott valamilyen kedvezményt, 29 százaléka 10 %-os 

önkormányzati, 17,1 százaléka 50%-os normatív, 46,6 százaléka 100 %-os normatív 

kedvezményben részesült. 

A normatív kedvezményeken belül a jövedelemnyilatkozat alapján igénybe vett 

százszázalékos kedvezmény a kiugró, az összes étkezési nap 23,3 százaléka, az 

óvodások 255 fős létszámából 184 fő ezen kedvezmény alapján nem téríti meg az ellátás 

díját. 

 

Az étkeztetés bevétele a fizetett térítési díjból, az állami támogatásokból és a külső 

igénybe vevőknek számlázott szolgáltatási díjakból tevődött össze. 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés anyagköltségének 

egy ellátottra jutó napi összege. 

Az intézményi térítési díjakat önkormányzati rendelet állapította meg, utolsó módosítása 

2020. július 1-jén lépett hatályba. 

A veszélyhelyzet alatt megjelent 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján 2021. 

évben az intézményi térítési díjak emelésére nem volt lehetőség, mivel a szolgáltatásért 

megállapított díj mértéke nem lehetett magasabb, mint a díjnak 2020. december 18-án 

hatályos és alkalmazandó mértéke, valamint új díjat nem vezethetett be, meglévő díjat 

új kötelezetti körre nem terjeszthetett ki az önkormányzat. 

A személyi térítési díj megállapításánál az igénybe vett étkezések száma mellett a 

jogszabályban megjelölt normatív kedvezményeket is figyelembe kell venni. 

Az étkezések száma az előző évhez képest már 14 százalékkal emelkedett, az intézményi 

térítési díj változatlan maradt, azonban a kedvezményben nem részesülők aránya az 

elmúlt két évben visszaesett, így az ellátási díjak esetében a működési bevétel 30.372 

eFt, nagyobb a 2020. évinél, de a 2019. évitől (39.802 e Ft) jelentősen elmarad. 

Az intézményi gyermekétkeztetés költségvetési bevétele 2021. évben 45.176 eFt, ebből 

azonban a meglévő ételszállító autó értékesítéséből 2.100 eFt, az általános forgalmi adó 

visszatérüléséből 12.662 eFt származik. A 2021. évi számlák alapján visszaigényelt 

általános forgalmi adóból 12.401 eFt 2022. évben várható. 

Az előző években az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet főzőkonyhái 

szabad kapacitásának kihasználása érdekében munkahelyi étkeztetést, a Margaréta 

Református Óvoda és elsősorban nyugdíjas vendégek részére étkezési szolgáltatást 

nyújtott. A szolgáltatási díjak összege 2019. évben 38.713 eFt, 2020. évben az óvodai 

szünetek és a védelmi intézkedések miatti kiesés következtében 25.981 eFt, 2021. évben 

az étkeztetés átszervezése miatt már csak az előző évre számlázott, tárgyévben megtérült 

1.648 eFt. 
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A rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése ingyenes, így saját bevétel nem képződött a 

feladaton. 

 

Az előző évek térítési díjából fennálló tartozások összege 4.193 eFt, melyből az éven 

túli tartozások összege 2.523 eFt. Az előző évi tartozásból 2022. év elején 693 eFt 

megtérült. 

Az éves beszámoló adataiban az elszámolt értékvesztés összege 3.198 eFt. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdése alapján az 

önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a központi költségvetésről szóló 

törvényben megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni 

nem kell. A kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft. 

Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy egyéb más ok miatt a gyermek nem veszi 

igénybe, a kötelezett bejelenti a távolmaradást és annak időtartamát, akkor a bejelentést 

követő naptól mentesül a térítési díj fizetés alól. A fizetési kötelezettséget havonta előre 

kellett teljesíteni, a jogszabály alapján elmaradás esetén a kötelezettet írásban 15 napos 

határidővel fel kell szólítani, majd a hátralékról az intézmény vezetőjének a fenntartót 

értesítenie kell negyedévenként a behajtás vagy törlés érdekében. 

A felszólítások során a hátralékok teljes mértékben nem térültek meg, a végrehajtási 

költségek várható összege miatt a 30 ezer Ft feletti követelések esetén kezdődött a 

fizetési meghagyás benyújtása, majd a végrehajtás indítása. 

 

Az önkormányzatokat a gyermekélelmezésnél kötött felhasználású támogatás illette 

meg a központi költségvetési törvény alapján. 

A támogatás külső szolgáltatótól vásárolt szolgáltatás esetén is igényelhető, ebben az 

esetben a szolgáltatónak ki kell mutatnia a nyersanyagköltséget, a térítési díj bevétel az 

önkormányzatot illeti. 

A támogatást csak a gyermekétkeztetés teljes önköltségére lehetett elszámolni. 

A támogatás bértámogatás, üzemeltetési támogatás és szünidei étkeztetés jogcím alapján 

járt. 

A bértámogatás mutatószáma a vásárolt élelmezés esetén is a számított dolgozói 

létszám, mely az ellátottak számától és a feladatellátási helyek számától függött. 

A támogatás a foglalkoztatottak béréhez és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz 

biztosított, emiatt fajlagos összege a bér és járulékváltozások miatt (minimálbér 

módosítás) év közben emelkedett 2.430.000 Ft/főre. Az előző évi fajlagos összeg 

2.200.000 Ft/fő volt, ekkor azonban az önkormányzat a bérintézkedésekre a 305/2020 

(VI.30.) Korm. rendelet alapján külön támogatást kapott. 
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Az ellátottak számának változása miatt a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók 

bértámogatása mutató az év kezdetekor 29,88 fő, az ellátottak átlaglétszámának 

csökkenése miatt az éves elszámoláskor 24,02 fő, a támogatás összege 58.369 eFt. 

 

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása a nyersanyag és dologi kiadásokhoz jár, 

levonva a személyi térítési díjakból származó elvárt bevételt. A vásárolt szolgáltatás 

esetén a bértámogatás összegét figyelembe vették a támogatás számításánál. Az 

adatszolgáltatást a Magyar Államkincstárnak kell felülvizsgálnia. A bevételek esetében 

a normatív támogatások okozta kiesés beszámítható, az egyéb önkormányzati 

kedvezmény nem. 

A támogatás összegéről az egy lakosra jutó adóerő-képességet is figyelembe véve az 

államháztartásért felelős miniszter döntött. Az üzemeltetési támogatás összege 143.514 

eFt, az előző évi 62.257 eFt összegű támogatást jelentősen meghaladta, amelyet 

elsősorban a kiadási szint nagyobb mértékű emelkedése okozott. 

 

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása az étkezési adagok alapján 

járt.  

Az egy adagra jutó támogatás az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függően eltér az 

egyes önkormányzatok között. Az összeg maximuma 570 Ft/adag, Dombóvár esetében 

a támogatás a 2020. évivel egyezően 513 Ft/adag. A feladatra jutó támogatás összege az 

igénybe vevők számának csökkenése miatt 1.330 eFt. 

 

Az előző években a gyermekétkeztetéshez külön támogatásokhoz jutott az 

önkormányzat minimálbér kiegészítés, bérintézkedések támogatása, illetve az 

élelmezési beszállítók felé fennálló tartozásokra rendkívüli támogatás címen. A 

központi támogatás összegébe 2021. évben beépült a bérintézkedések miatti támogatás. 

 

A gyermekétkeztetés kiadásainak összetétele az előző évekhez viszonyítva átalakult. 

A vásárolt szolgáltatás miatt a vendégétkeztetés kiadásai kiestek, a személyi juttatások 

és járulékok erőteljesen csökkentek. 

A gyermekétkeztetésnél a dolgozók átlagos statisztikai állományi létszáma 2018. évben 

32 fő, az étkezők számának csökkenése miatt 2019. évben 30 fő, a veszélyhelyzet miatti 

kiesés és munkaidőcsökkentés következtében 2020. évben 26 fő, a vásárolt szolgáltatás 

miatt 2021. évben 7 fő, melyből 5 fő a tálalókonyhákon, 2 fő az élelmezési 

nyilvántartások vezetésénél, térítési díjak beszedésénél dolgozott. A munkavállalóknak 

kifizetett személyi juttatás a kötelező legkisebb munkabér 2021. február 1-jén történt 

módosítása miatt emelkedett a tervezetthez képest. A minimálbér összege 2018. évben 

138.000 Ft/hó, 2019. évben 149.000 Ft/hó, 2020. évben 161.000 Ft/hó, 2021. február 1-

től 167.400 Ft/hó. 
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A szociális hozzájárulási adó mértéke 2018. évben 19,5%, 2019. július 1-től 17,5 %, 

2020. július 1-től 15,5%. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2021. évben nem 

változott. 

A dologi kiadásokon belül 2021. évben a készletbeszerzések (élelmiszer) elsősorban az 

előző évi szállításokra az év elején beérkező számlák kifizetését, valamint az óvodai, 

bölcsődei tálalókonyhákhoz szükséges üzemeltetési anyagokat jelentik. A közüzemi 

díjak fizetése az óvodai és a bölcsődei konyhákon változatlanul maradtak, a távfűtés 

miatt a Szivárvány és a Zöld Liget Óvoda esetében jelentősek. 

Az Eatrend Kft-vel kötött vállalkozói szerződés miatt a dologi kiadások között a vásárolt 

élelmezés a kiemelkedő. A szerződés szerinti teljesítés kezdő időpontja 2021.január 1., 

így a teljes évre kiterjedt. A vállalkozó feladata az intézményi és szünidei 

gyermekétkeztetés ellátása és a kapcsolódó főző-és tálalókonyhák üzemeltetése, 

fejlesztése és felújítása. A szerződés tartalmazta a volt vasúti konyha felújítását is. A 

feladatok elvégzésére a vállalkozói egységár intézményenként magában foglalta a 

nyersanyagköltséget és az előállítási egységárat. A szerződés szerint az árak az év során 

nem változtak, a nettó előállítási egységár szerződésmódosítás nélkül 2022. április 1-től 

emelkedhet a munkahelyi- és diákétkeztetés 2021. évi inflációs rátájának megfelelően. 

Az év során a vállalkozó havonta számlázhatott, a tervezetthez képest kevesebb 

adagszám miatt az előirányzathoz viszonyítva a teljesítési adat alacsonyabb. Az 

önkormányzat áfával együtt az intézményi gyermekétkeztetésre 284 millió Ft-ot fizetett 

ki. 

A vásárolt élelmezés miatt az áfa adóalap és az adó mértéke, így az előzetesen 

felszámított forgalmi adó nagysága is emelkedett. 

Az előző években az önkormányzat foglalkoztatta az étkeztetési tevékenységet ellátó 

dolgozókat, fizette a személyi juttatásaikat és a munkáltatókat terhelő járulékokat. A 

fenti kiadásokhoz áfa nem kapcsolódott. A vállalkozói díj előállítási egységár része 

tartalmazta a bérek és járulékok összegét, emiatt ezen részt is terheli a 27 %-os áfa. 

A 2021. év előtti beszerzéseknél a termékek, szolgáltatások egy része az általánostól 

eltérő adómérték alá esett, pl. hús, távhőszolgáltatás 5%-os, tej, tejtermékek, gabona, 

liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek 18%-os áfa mértékkel 

szerepeltek, a 2021. évben a nyersanyagköltség és az előállítási egységár adja összesítve 

a nettó adagárat, melyre az általános forgalmi adó 27%. 

A veszélyhelyzet miatt a 85/2020. (IV.5) Korm. rendelet alapján az önkormányzatoknak 

az áfabevallási kötelezettségüket éves gyakorisággal kellett megtenniük, ezért a 

2020.04.01- 2020.12. 31. időszakról az adóbevallás 2021. február hónapban készült el. 

A 2021. évben visszaállt a havi bevallási gyakoriság.  

Az év elején a nagyobb iskolai hiányzás, valamint a teljes árat fizető és a kedvezményes 

térítési díjat fizetők kisebb aránya miatt áfa visszatérülés nem volt, egyéb időszakban a 

visszaigénylés lehetővé vált. 
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A vállalkozói szerződés alapján a fizetés a kiszállított adagoknak megfelelően történt, 

így már egyértelműen megállapíthatóvá vált, hogy a beszerzés milyen mértékben 

szolgálta az adóköteles bevételszerző tevékenységet. Az adagszámok és az egyes 

kategóriákra meghatározott árak és az élelmezési nyilvántartás alapján számítható a 

szállítói számlából levonásba helyezhető rész. 

Az ingyenesen (100 %-os normatív kedvezmény miatt) étkezők részére szolgáltatott étel 

után a beszerzés áfája nem helyezhető levonásba, arányuk emelkedése az áfa 

visszatérülésre kedvezőtlenül hat.  

 

2021. évben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal két alkalommal ellenőrzött az 

Integrálthoz tartozó tálalókonyhákon. 2021. április 27-én a bölcsőde tálalókonyhán, a 

konyha minősítése 76 % lett, majd 2021. október 5-én a Szivárvány Óvoda 

tálalókonyháján, az óvodai konyha 82% minősítést kapott. 
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Szakmai beszámoló a Védőnői Szolgálat 2021. évi tevékenységéről 

 

Demográfiai adatok 

 

Dombóvár településre vonatkozó születési adatokat a területi védőnőktől származó 

adatszolgáltatás alapján az alábbi dia foglalja össze.  

 

 
 

Az elmúlt évben Dombóváron összesen 152 csecsemő született. Ez a születésszám 1 

gyermekkel kevesebb, mint az előző évben. A kora, illetve kissúlyú újszülöttek száma 

összesen 17 fő volt és egyetlen egy 1000 gramm alatti csecsemő született. Halvaszülés, 

csecsemőhalálozás nem történt. Tervezett otthonszülés, ill. nem tervezett intézeten 

kívüli szülés nem fordult elő. 

 

Védőnői Szolgálatok szakfelügyelete 

A járási vezető védőnő feladatai közé tartozik a védőnői tevékenység szakmai 

felügyeletének ellátása, a védőnői tanácsadók minimumfeltételeinek ellenőrzése, a 

védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása, 

esetleges hiányosság észlelése kapcsán a szükséges intézkedések megtétele. 

Közreműködik az egységes, esély-egyenlő védőnői ellátás megvalósításában, a védőnői 

munka minőségének fejlesztésében. E cél eléréséhez szakmai iránymutatást ad, 

koordinál, szakvéleményt készít. 

a.) Területi védőnői ellátás  

Dombóváron 1 területi és 7 vegyes körzetű védőnői állás van, melyből mind a 8 állás 

betöltött. 2021. év nagy részében a VII. számú védőnői körzet – a védőnő tartós távolléte 

miatt –helyettesítéssel volt ellátva. A helyettesítést a körzet állandó helyettesítő 

védőnője látta el. 
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b.) Iskolavédőnői ellátás 

 

A városban 1 főállású iskola védőnői állás van. Körzetéhez két középfokú intézmény 

tartozik. Az iskolaorvosi feladatokat egy foglalkozás egészségügyi orvos látja el. Az 

iskolavédőnői körzetbe beíratott tanulók létszáma a tavalyi évben 746 fő volt. A területi 

védőnők közül további 7 védőnő lát még el iskola-egészségügyi feladatokat is a város 

harmadik középiskolájában, a 4 általános iskolában, az 5 óvodában és az egyetlen 

bölcsődében. 

 

c.) Kórházi védőnői ellátás 

Az intézeti védőnő személyében változás nem történt, heti 20 órában látja el feladatát 

az újszülött osztályon. Az Újszülött Osztály megfelel a Családbarát Kórház 

követelményeinek. 

 

d.) Család Védelmi Szolgálat védőnői tevékenysége 

A CSVSZ tanácsadó működésének személyi feltételeiben változás nem történt, a 

feladatot továbbra is a járási vezető védőnő látta el fél állásban. A tanácsadó tárgyi 

feltételeiben nem történt változás. A tanácsadások ügyfélfogadási ideje hétfői napokon 

délelőtt és csütörtöki napokon délután történik. A tanácsadást kizárólag telefonos 

időpont egyeztetést követően lehet igénybe venni. 

Tanácsadáson az összes megjelenés 278 fő volt a tavalyi évben. 

Az „A” tanácsadáson 147 páciens jelent meg, a terhesség megszakítást kérelmezők 

száma 131 fő volt. Elvégzett műtétek száma 118, a ténylegesen megtartott magzatok 

száma 10 volt. A valóban terhességet megszakító műtétre kerülő nők száma évről-évre 

csökken. 
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e.) Együttműködések, kapcsolatrendszerek  

A Járási Hivatal munkatársaival, háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, az oktatási 

intézményekkel, a gyermekvédelmi szolgálat dolgozóival, a Dombóvári Szent Lukács 

Kórház Szülészeti Osztályának és nőgyógyászati szakrendelőjének dolgozóival, a 

kórházi védőnővel rendszeres kapcsolatot tartunk fenn. Az egészségügyi szakellátás 

más szereplőivel is jó az együttműködés. 

 

f.) Preventív tevékenység 

Az iskolákat ellátó védőnők folyamatosan végeznek prevenciós munkát az oktatási 

intézményekben. 

Együttműködési megállapodás van a Dombóvári Egészségfejlesztési Irodával is. Sajnos 

a Covid járvány erőteljesen háttérbe szorította a védőnői munkának ezt a részét.  

 

g.) Vezető védőnői tevékenység 

 

A Dombóvári járás vezető védőnő személyében változás nem történt az elmúlt évben.  

A vezető védőnői feladatot részmunkaidőben végezte (16 területi és egy iskolavédőnő 

szakfelügyeletét látta el), és fél állásban a Családvédelmi Szolgálat tanácsadását tartotta, 

valamint járványügyi teendői is voltak. 

Dombóvár tekintetében 25 esetben történt szakmai felügyeleti ellenőrzés a védőnőket 

illetően. Ezen belül 1 személyi- és 2 a védőnői tanácsadókat vizsgáló tárgyi 

szakfelügyeleti ellenőrzés történt a minimum feltételek meglétével kapcsolatban, mely 

az iskolavédőnőt érintette. Az iskola-egészségügyi munkatervek ellenőrzése során 3 

védőnőnél volt kisebb hiányosság. A szakmai látogatások száma 16, szakmai 

megbeszélés 11 alkalommal történt. 

Munkaértekezletek száma 3, megtartott előadások száma 5. 

Intézkedésre a szakfelügyeleti tevékenység kapcsán 3 esetben volt szükség. A 

hiányosságot a védőnők a megadott határidőn belül pótolták. 

A szakfelügyeleti tevékenység valamennyi területi és iskolavédőnő tevékenységére 

kiterjedt. 

Intézkedést igénylő panaszbejelentés nem érkezett. 

 

 

 

A 2021. évben tervezett, teljesített feladatok és eredményük 

 

1.1 Védőnői értekezletek szervezése, megtartása- tervezett időpontok legalább 

negyedévente 

 

A 2021-ben a tervezett 4 munkaértekezletből csak 3 valósult meg. Ennek az elmúlt 

évben is a járványhelyzet volt az oka. A munkaértekezletek megbeszélései segítséget 
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nyújtanak a felmerülő kérdésekben, ennek hiányában más módon tartottuk a vezető 

védőnő és védőnők közötti kapcsolatot. Szervezeti, szakmai információkat, irányelveket 

beszéltünk meg, követelményeket dolgoztunk fel. Online értekezletet sajnos a hiányos 

és elavult informatikai eszközpark miatt nem volt módunkban eszközölni. 

Együttműködés javítása érdekében társszakmák képviselőivel folytattunk interaktív 

beszélgetéseket. 

 

1.2 A 2020. évi területi védőnői adatszolgáltatás validálása 

 

Az adatszolgáltatásra kötelezett védőnői körzetek száma: 8 

Adatszolgáltatást elvégzett védőnői körzetek száma: 8, aránya 100%. 

 

A vizsgálat során a megállapítások a következők: 

Dombóváron minden területi védőnő havonta gyűjtötte és vezette a körzetre vonatkozó 

védőnői tevékenység adatait és január első hetében megtörtént az adatok ellenőrzése, az 

SZR -ből érkező adatok rögzítése. A Védőnői jelentések összesítője c. adatlapokhoz a 

kitöltési útmutató rendelkezésre állt. 

A kitöltési útmutatóban leírtakat a kolléganők alkalmazták az egységes értelmezés és 

pontos adatszolgáltatás érdekében. Az ÁNTSZ honlapra történő belépéshez érvényes 

jogosultsággal és jelszóval rendelkezett mindenki, ismerték az ÁNTSZ honlap eForm 

menüpontját, és annak használatát. Az adatszolgáltatás határidőn belül megtörtént. A 

két űrlap kitöltése és mentése egy napon történt, valamennyi adat kitöltésre került. 

A jelentéssel kapcsolatban nem kértek a védőnők segítséget, szakmai konzultációt. A 

kitöltési útmutató alapján történt a válaszadás.  

Az évi egyszeri adatszolgáltatásban minden területi védőnői körzet esetén valós adatok 

jelentése történt meg, az adatok rögzítése a kitöltési útmutatóban leírt kritériumoknak 

megfelelően valósult meg. Valid adatokat rögzítő védőnői körzetek száma: 8, aránya 

100%. 

Utóellenőrzésre egyetlen esetben sem volt szükség. 

 

1.3 A területi, az iskolai és a vegyes körzetekben ellátott gondozottak létszámának 

szakfelügyeleti nyomon követése normál és fokozott gondozás szerint 

 

A szakfelügyeleti nyomon követés témája: (tárgya) 

A területi, az iskolai és a vegyes körzetekben ellátott gondozottak létszámának 

szakfelügyeleti nyomon követése normál és fokozott gondozás szerint. 

A szakfelügyeleti nyomon követést indokoló tényezők összefoglalása: 

A témában 2020. évben volt teljes körű szakfelügyelet valamennyi körzetre 

kiterjesztve. Jelen vizsgálat, illetve nyomon követés azon körzetekben történt meg, 

ahol a munkaidő 57,1 százalékát meghaladta a személyes találkozást igénylő 

ellátásra fordított idő. 

A szakfelügyeleti nyomon követés célja: 

Nyomon követni a területi és a vegyes körzetekben ellátott gondozottak létszámát, 

valamint a havi munkaidőt, azokban a körzetekben, ahol a munkaidő 57,1 százalékát 

meghaladta a személyes találkozást igénylő ellátásra fordított idő a 2020. évi 

szakfelügyelet során. 



 

  19 

A szakfelügyeleti nyomon követés alapjául szolgáló előírások: 

       1.Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 7. § (2) bekezdés; 

       2.Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1)-(2) 

bekezdés; 

       3.A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 5. § (4) 

bekezdés; 

       4.Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2. § (1)-(3) 

bekezdés; 

       5.Szakmai iránymutatás vezető védőnők számára a védőnői körzetek kialakításának     

          véleményezéséhez (4829-4/2019/NSEF) 

Fontos kritériumok: 

          A területi és a vegyes (területi és iskolai) körzetek esetében a munkaidő 57,1 

százalékát nem  

          haladja meg a személyes találkozást igénylő ellátásra fordított idő. 

Fontosabb mutatók: (Illetékességi területen 2020. május 31. állapot szerint 1 területi 

és 6 vegyes körzetben haladta meg a munkaidő 57,1 százalékát a személyes találkozást 

igénylő ellátásra fordított idő) 

• területi és vegyes (területi és iskolai) körzetek aránya, amelyek esetében jelenleg 

a munkaidő 57,1 százalékát nem haladja meg a személyes találkozást igénylő 

ellátásra fordított idő, körzetek száma: 1 területi, 1 vegyes  

A vizsgálat célcsoportjának megnevezése, az érintettek száma: 1 területi és 6 vegyes  

körzetben haladta meg a munkaidő 57,1 százalékát a személyes találkozást igénylő 

ellátásra fordított idő  

A vizsgálat módja: adat-,  és információkérés 

A vizsgálat tapasztalatainak összegzése:  

A Dombóvári Járásban a 2020. évben összesen 7 körzetben (1 területi és 6 vegyes) 

haladta meg a személyes találkozást igénylő munkaóra arány a havi munkaidő 

viszonylatában az 57,1 %-ot. 

A nyomon követés 2021. évben valamennyi érintett védőnői körzetben megvalósult 

100%- ban. 

Egy vegyes körzetben a munkát helyettesítő védőnő látja el. 

2021. 09. 30-i állapot szerint a körzetek vizsgálatának összefoglalása: 

• Dombóvár III. sz. körzet  

2020.05.31. 

A vegyes körzethez tartozó települések száma: 1 ellátott oktatási intézmények 

száma: 1. 

      Az ellátott gondozottak létszáma területen 195 fő, oktatási intézményben 94 fő. 

      A védőnő havi munkaideje: 160 óra. A körzet mutatói: személyes találkozások 

ideje 95,7 óra.  

      A személyes találkozást igénylő munkaóra arány összesen 59,8 %, a havi 

munkaidő viszonylatában.  

 

2021.09.30. 

A vegyes körzethez tartozó települések száma: 1 ellátott oktatási intézmények 

száma: 1. 

      Az ellátott gondozottak létszáma területen 181 fő, oktatási intézményben 129 fő. 
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      A védőnő havi munkaideje: 160 óra. A körzet mutatói: személyes találkozások 

ideje 90,8 óra.  

      A személyes találkozást igénylő munkaóra arány összesen 56,7 %, a havi 

munkaidő viszonylatában.  

 

• Dombóvár IV. sz. körzet  

2020.05.31. 

A vegyes körzethez tartozó települések száma: 1 ellátott oktatási intézmények 

száma: 1. 

      Az ellátott gondozottak létszáma területen 147 fő, oktatási intézményben 262 fő. 

      A védőnő havi munkaideje: 160 óra. A körzet mutatói: személyes találkozások 

ideje 96,7 óra.  

      A személyes találkozást igénylő munkaóra arány összesen 60,4 %, a havi 

munkaidő viszonylatában.  

 

2021.09.30. 

A vegyes körzethez tartozó települések száma: 1 ellátott oktatási intézmények 

száma: 1. 

      Az ellátott gondozottak létszáma területen 143 fő, oktatási intézményben 259 fő. 

      A védőnő havi munkaideje: 160 óra. A körzet mutatói: személyes találkozások 

ideje 99,8 óra.  

      A személyes találkozást igénylő munkaóra arány összesen 62,4 %, a havi 

munkaidő viszonylatában 

 

• Dombóvár V. sz. körzet  

2020.05.31. 

A vegyes körzethez tartozó települések száma: 1 ellátott oktatási intézmények 

száma: 1. 

      Az ellátott gondozottak létszáma területen 181 fő, oktatási intézményben 262 fő. 

      A védőnő havi munkaideje: 160 óra. A körzet mutatói: személyes találkozások 

ideje 119,3 óra.  

      A személyes találkozást igénylő munkaóra arány összesen 74,6 %, a havi 

munkaidő viszonylatában.  

 

2021.09.30. 

A vegyes körzethez tartozó települések száma: 1 ellátott oktatási intézmények 

száma: 1. 

      Az ellátott gondozottak létszáma területen 166 fő, oktatási intézményben 259 fő. 

      A védőnő havi munkaideje: 160 óra. A körzet mutatói: személyes találkozások 

ideje 113,2 óra.  

      A személyes találkozást igénylő munkaóra arány összesen 70,8 %, a havi 

munkaidő viszonylatában 

 

• Dombóvár VI. sz. körzet  

2020.05.31. 

A területi körzethez tartozó települések száma: 1 
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      Az ellátott gondozottak létszáma területen 230 fő. 

      A védőnő havi munkaideje: 160 óra. A körzet mutatói: személyes találkozások 

ideje 94,9 óra.  

      A személyes találkozást igénylő munkaóra arány összesen 59,3 %, a havi 

munkaidő viszonylatában.  

 

2021.09.30. 

A vegyes körzethez tartozó települések száma: 1  

      Az ellátott gondozottak létszáma területen 192 fő. 

      A védőnő havi munkaideje: 160 óra. A körzet mutatói: személyes találkozások 

ideje 79,1 óra.  

      A személyes találkozást igénylő munkaóra arány összesen 49,4 %, a havi 

munkaidő viszonylatában 

 

• Dombóvár VII. sz. körzet  

2020.05.31. 

A vegyes körzethez tartozó települések száma: 1 ellátott oktatási intézmények 

száma: 1. 

      Az ellátott gondozottak létszáma területen 162 fő, gyógypedagógiai oktatási 

intézményben 97 fő. 

      A védőnő havi munkaideje: 160 óra. A körzet mutatói: személyes találkozások 

ideje 111,3 óra.  

      A személyes találkozást igénylő munkaóra arány összesen 69,5 %, a havi 

munkaidő viszonylatában.  

 

2021.09.30. (helyettesítés alatt) 

A vegyes körzethez tartozó települések száma: 1 ellátott oktatási intézmények 

száma: 1. 

      Az ellátott gondozottak létszáma területen 132 fő, gyógypedagógiai oktatási 

intézményben 84 fő. 

      A helyettes védőnő havi munkaideje: 80 óra. A körzet mutatói: személyes 

találkozások ideje 84,4 óra.  

      A személyes találkozást igénylő munkaóra arány összesen 105,4 %, a havi 

munkaidő viszonylatában 

      Az arány teljes állású védőnőnél 52,7 % lenne. 

 

• Dombóvár VIII. sz. körzet  

2020.05.31. 

A vegyes körzethez tartozó települések száma: 1 ellátott oktatási intézmények 

száma: 2. 

      Az ellátott gondozottak létszáma területen 13 fő, oktatási intézményben 575 fő. 

      A védőnő havi munkaideje: 160 óra. A körzet mutatói: személyes találkozások 

ideje 101 óra.  

      A személyes találkozást igénylő munkaóra arány összesen 63,1 %, a havi 

munkaidő viszonylatában.  
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2021.09.30. 

A vegyes körzethez tartozó települések száma: 1 ellátott oktatási intézmények 

száma: 2. 

      Az ellátott gondozottak létszáma területen 9 fő, oktatási intézményben 610 fő. 

      A védőnő havi munkaideje: 160 óra. A körzet mutatói: személyes találkozások 

ideje 105,9 óra.  

      A személyes találkozást igénylő munkaóra arány összesen 66,2 %, a havi 

munkaidő viszonylatában 

• Dombóvár IX. sz. körzet  

2020.05.31. 

A vegyes körzethez tartozó települések száma: 1 ellátott oktatási intézmények 

száma: 1. 

      Az ellátott gondozottak létszáma területen 44 fő, oktatási intézményben 503 fő. 

      A védőnő havi munkaideje: 160 óra. A körzet mutatói: személyes találkozások 

ideje 96,2 óra.  

      A személyes találkozást igénylő munkaóra arány összesen 60,1 %, a havi 

munkaidő viszonylatában.  

 

2021.09.30. 

A vegyes körzethez tartozó települések száma: 1 ellátott oktatási intézmények 

száma: 1. 

      Az ellátott gondozottak létszáma területen 46 fő, oktatási intézményben 493 fő. 

      A védőnő havi munkaideje: 160 óra. A körzet mutatói: személyes találkozások 

ideje 98,3 óra.  

      A személyes találkozást igénylő munkaóra arány összesen 61,4 %, a havi 

munkaidő viszonylatában 

 

Összefoglalás, 2022. évi nyomon követések meghatározása: 

 

A felülvizsgálat alkalmával 1 területi és 1 vegyes körzetben a vizsgált mutatók nem 

haladták meg az iránymutatásban megadott maximum értéket, helyre állt a 

megfelelő arány a munkaórában és a munkaórához viszonyított személyes 

találkozást igénylő ellátásra fordított idő vonatkozásában, így biztosítva van a 

megfelelő védőnői ellátás. Ezek a körzetek további nyomon követést nem 

igényelnek. 

5 szintén a felülvizsgálat alá került dombóvári vegyes körzetben továbbra is 

meghaladják az értékek az iránymutatás szerint elvárt standardokat (személyes 

találkozások ideje órában, és a munkaóra aránya a havi munkaidő viszonylatában) 

jellemzően az oktatási intézmények magas létszáma okán. Mivel az iskola-

egészségügyi feladatok időszakosak és ütemezhetők, megoszlik a munkateher így a 

terület gondozottjai megfelelő védőnői ellátásban részesülnek. A körzetek 

pontértéke nem lépte túl az engedélyezett 25 %-os mértéket ezért, ezen körzetekben 

további nyomon követés szükséges, a körzetek átalakítására irányuló teendő nem 

indokolt. Dombóvár VII. számú körzetében jelenleg helyettesítésben folyik a 

védőnői ellátás, emiatt mutatnak a mutatók a kedvezőtlen irányba, amint a körzetet 
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főállású védőnő fogja ellátni, az értékek is a megfelelő határokon belülre fognak 

kerülni. 

 

 

1.4 2020. évi területi védőnői tevékenység dokumentálásának szakfelügyeleti 

ellenőrzése a területi védőnői éves jelentés alapján 

 

A szakfelügyeletet indokoló tényezők összefoglalása: 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ védőnői szakterületének egyik kiemelt 2021. 

évi munkatervi feladataként a 2020. évi területi védőnői adatszolgáltatás koordinálását 

jelölte ki. A feladat helyi munkaterv szerinti szakfelügyeletté kiterjesztését az 

indokolta, hogy 2020. év márciusától a védőnői ellátás – a járványügyi helyzetre 

tekintettel- nem valósulhatott meg kizárólag személyes ellátással, ezért a tevékenység 

a távkonzultáció lehetőségével bővült ki, mely átalakította egyébiránt a védőnői 

gondozás menetét, adminisztrációját, valamint jelentési kötelezettségét. 

A szakfelügyeleti vizsgálat célja: 

a.).A 76/2004. (VIII.19.) ESZCSM rendeletben meghatározott területi védőnői 

adatgyűjtés határidőre történő elkészülésének vizsgálata. 

b.) Vizsgálni az évi egyszeri adatszolgáltatás határidőre megtörténtét 

c.) Vizsgálni a jelentett adatok helyességét, megfelelését az egészségügyi törzslapban 

található adatokkal, szükség esetén intézkedés kezdeményezése. 

d.) Vizsgálni, hogy a veszélyhelyzet és a járványügyi készültség időszakában, 

folyamatába nyomon követhető-e a gyermek fejlődése, ill. a várandós anya egészségi 

állapota az egészségügyi dokumentációban. 

e.) Vizsgálni a jogszabályi előírások teljesülését, elemzésekkel, javaslatokkal a 

védőnői munkaminőségének javítása. 

f.) Az esetleges jogsértések feltárása, keletkezésük okának megállapítása, szükség 

esetén a megfelelő működés helyreállítása 

A szakfelügyelet jogszabályi alapja 

a.) A 76/2004.(VIII.19.) ESZCSM rendelet Az egyes személyazonosításra alkalmatlan 

ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, 

feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról  

b.)   16/2019. (VII.30.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről 

c.)   Védőnői Ellátási Standardok 

d.) Tájékoztatás a védőnők egészségének védelme érdekében szükséges intézkedésekről 

a veszélyhelyzet idején (2020.III.19.)EMMI IV/2397/202220/EAT 

e.) A védőnői várandósgondozás szempontjai a Covid-19 fertőzés miatti veszélyhelyzet 

idejére (2020.IV.17.)TO-02/NEO/1080-3/2020. 

f.) Az e-Form felület tanácsadási rovatának módosítása (2020.04.21.) TO-

02/NEO/0720-6/2020 

g.) Tájékoztatás a területi védőnői ellátás rendjéről járványügyi készültség esetén 

(2020.06.24.) TO-02/NEO/1364-14/2020. 

h.) A területi védőnői ellátás rendje a járvány elleni védekezés erősítése érdekében 

(2020.11.19.) TO-02/NEO/1364-17/2020 

i.) Kitöltési útmutató a „Védőnői Jelentés összesítője” című adatlapokhoz- 

Nyilvántartási szám: 1003/09 
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A szakfelügyeleti vizsgálat jellege: tervezett (helyi munkatervi feladat). 

A szakfelügyeleti vizsgálat formája: törvényességi és szakszerűségi  

A szakfelügyeleti vizsgálat típusa: téma ellenőrzés 

A szakfelügyeleti vizsgálat módja: adat-, és információ kérés helyszíni ellenőrzéssel, 

iratellenőrzés.  

A szakfelügyeleti vizsgálathoz az adatgyűjtés módszere: A területi védőnői 

adatszolgáltatás zárását követően a védőnő által megküldött „Védőnői jelentés 

összesítője”, valamint „A területi védőnő által évente egyszer jelentendő adatok köre 

alapján történik adatszolgáltatással. A távkonzultáció bejegyzésének vizsgálata a 

gondozottak törzslapjának ellenőrzésével, valamint az ellenőrzésről egységes 

jegyzőkönyv felvételével, a jegyzőkönyvadatainak összesítésével történik. 

A szakfelügyeleti vizsgálat ideje: 2021. év 

Szakfelügyeleti vizsgálat célcsoportjának megnevezése, érintettek száma: 

Illetékességi területen működő valamennyi területi védőnő - saját és helyettesített 

körzetben egyaránt Fontos kritériumok: 

a.)Az évi egyszeri adatszolgáltatásban minden területi védőnői körzet esetén történjen 

meg a jelentés elkészítése (76/2004 (VIII.19.) ESZCSM rendelet 3.§. 6.§) 

b.)Az évi egyszeri adatszolgáltatásban minden területi védőnői körzet esetén 

határidőre történjen meg a jelentés elkészítése (76/2004 (VIII.19.) ESZCSM rendelet 

3.§. 6.§.) 

c.)Az évi egyszeri adatszolgáltatásban minden területi védőnői körzet esetén minden 

adat jelentése történjen meg (76/2004 (VIII.19.) ESZCSM rendelet 3.§. 6.§.) 

d.)Az évi egyszeri adatszolgáltatásban minden területi védőnői körzet esetén valós 

adatok jelentése történjen meg (76/2004 (VIII.19.) ESZCSM rendelet 3.§. 6.§.) 

e.)A védőnői tanácsadáson megjelentek, ill. a távkonzultáció útján tanácsadásban 

részesítettek számának havi gyűjtése, valamint az éves jelentésben való megjelenése. 

f.) A védőnői dokumentációban kell, hogy rögzítésre kerüljön az ellátás módja, 

körülményei, ill. a kapcsolattartás módjára vonatkozó tájékoztatások, egyeztetések. 

g.)A védőnői dokumentációban rögzített adatok alapján a gondozott csecsemők, 

gyermekek fejlődése nyomon követhető legyen. 

h.) A védőnői dokumentációban rögzített adatok alapján a gondozott várandósok 

egészségi állapota nyomon követhető legyen. 

Fontos mutatók: 

a.)Adatszolgáltatást határidőre elvégzett védőnői körzetek aránya 

b.)Valid adatokat rögzítő védőnői körzetek aránya 

c.)A tanácsadáson megjelentek/távkonzultáció útján tanácsadásban részesítettek havi 

adatgyűjtését és az éves jelentésben való szerepeltetését rögzítő területi védőnők aránya 

d.)A védőnői dokumentációban az ellátás módját, körülményeit, ill. a kapcsolattartásra 

vonatkozó tájékoztatásokat, megállapításokat rögzítő területi védőnők aránya 

e.)Azon területi védőnői körzetek aránya melyben a dokumentáció alapján nyomon 

követhető a csecsemő, ill. kisgyermek fejlődése 

f.) Azon területi védőnői körzetek aránya melyben a dokumentáció alapján nyomon 

követhető a várandósok egészségi állapota. 

 

Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI 

rendelet (Továbbiakban: szakfelügyeleti rendelet) 9. § (2) c) pontja értelmében a 
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védőnői feladatok szakfelügyeletét – a 4. § (7) és (8) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével – védőnői képesítéssel rendelkező, a járási hivatalnál 

foglalkoztatott járási szakfelügyelő védőnő látja el. 

A szakfelügyeleti rendelet 10. § (4) szerint a szakfelügyelő a felügyeleti vizsgálatról 

vagy helyszíni ellenőrzésről jelentést készít vagy jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben 

rögzíti a tényeket és az értékelés lefolytatásának és megállapításainak lényegét. A 

jegyzőkönyv vagy jelentés egy példányát átadja az egészségügyi szolgáltató 

képviselőjének, valamint a helyszíni vizsgálat alapján tett megállapításokról, 

véleményéről tájékoztatja a megbízót. 

A szakfelügyeleti rendelet 10. § (8) értelmében, ha a helyszíni ellenőrzés során 

megállapítást nyer, hogy az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi ágazati 

jogszabályokat megsértette, a szakfelügyelő védőnő kezdeményezi az egészségügyi 

szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 

eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével az alábbi hatósági 

intézkedések megtételét:  

c) az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély módosítása 

vagy visszavonása, 

d) a szakmai irányelvek, protokollok, helyi eljárásrendek előírásai végrehajtásának 

betartatása, helyi szakmai ellátást szabályozó dokumentum készítése, 

e) meghatározott témakörben szakmai továbbképzés elvégzésének kötelezése, 

f) határidő tűzésével az észlelt hiányosságok pótlása. 

 

Az elvégzett szakfelügyeletről összességében elmondható, hogy egyetlen körzetben sem 

volt tapasztalható szakmai hiányosság. A védőnők a jogszabályoknak megfelelően 

végzik a tanácsadásokat, látogatják a gondozottakat és vezetik a dokumentációt. A 

körzetek elfogadható gondozotti létszámának és a  digitalizált dokumentációnak ( 

Stefánia program) köszönhetően a gondozottak megfelelően el voltak látva, a szakmai 

munka nem szenvedett hiányosságot  a koronavírus járvány ellenére sem. A körzeteket 

főállású védőnők látják el, egyetlen kolléganő végzett helyettesítést, de így sem került 

hátrányba a megfelelő minőségű feladatellátás. A védőnők kihasználták a  

távkonzultáció lehetőségét, de általában előnyben részesítették a személyes 

találkozásokat , természetesen a megfelelő járványügyi előírásokat figyelembe véve. Az 

adatszolgáltatások határidőre elkészültek és rögzítésre kerültek. Az adatszolgáltatás 

validálása előzetesen megtörtént, a jelentések a valós adatokat tartalmazzák a kitöltési 

útmutatóban lévő előírásoknak megfelelően.  

 

1.5 Az oktatási intézményekben ellátandó védőnői feladatok munkatervének 

szakfelügyeleti vizsgálata  

A szakfelügyeleti vizsgálat célja: 

Az oktatási intézményekben ellátandó védőnői feladatok munkatervének vizsgálata 

során vizsgálni a jogszabályi előírások teljesülését. A munkaterv tartalmazza az 

iskola-egészségügyi feladatokat. 

A szakfelügyeletet indokoló tényezők összefoglalása: 

Az oktatási intézményekben nyújtandó védőnői ellátással kapcsolatban több 

jogszabály és védőnői szakmai módszertani anyag is előírja a munkaterv 

összeállításának kötelezettségét.  
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A tervszerűség egyértelművé teszi az elvégzendő teendőket, ösztönzi a 

megvalósítást. A megfelelő minőségű tervezés előrevetíti a megfelelő minőségű 

feladatvégzést. A munkatervet az oktatási intézmény vezetőjével és az iskolát ellátó 

orvossal leegyeztetve szükséges elkészíteni. 

A szakfelügyelet jogszabályi alapja 

      1.)  26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

      2.) 1997. CLIV törvény az egészségügyről 

3.) 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe 

vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 

szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 

4.) 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

5.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

6.) 16/2019. (VIII.30.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók 

szakfelügyeletéről 

A szakfelügyeleti vizsgálat formája: törvényességi és szakszerűségi  

A szakfelügyeleti vizsgálat típusa: téma ellenőrzés 

A szakfelügyeleti vizsgálathoz az adatgyűjtés eszköze: adat-, és információkérés, 

nem helyszíni ellenőrzéssel  

A szakfelügyeleti vizsgálathoz az adatgyűjtés módszere: az ellenőrzésről egységes 

jegyzőkönyv felvétele, a jegyzőkönyv adatainak összesítése 

A szakfelügyeleti vizsgálat ideje: 2021. év december hónap 

A szakfelügyelet helyszíne: 7200 Dombóvár, Jókai u. 18. 

Szakfelügyeleti vizsgálat célcsoportjának megnevezése, érintettek száma: 

        Illetékességi területen működő iskolai feladatokat ellátó valamennyi területi 

védőnő,  

        (saját és helyettesített körzetben egyaránt) akinek védőnői körzetéhez oktatási 

intézmény  

         tartozik.  

   

Szakfelügyeleti vizsgálat lefolytatása:  

         a célcsoportba tartozó, oktatási intézménnyel rendelkező körzetben az oktatási 

intézményekhez  

         tartozó iskola- egészségügyi munkatervek vizsgálata.                                         

Fontos kritériumok: 

 1.) Az adott tanévre iskola-egészségügyi munkaterv készült. 

        A védőnői feladatok ellátása, egyeztetése az oktatási intézmény 

egészségnevelési programjában meghatározott feladatok figyelembevételével éves 

munkaterv alapján történik (26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklet 1.) 

  2.) A védőnőnek részt vesz az egészségtan oktatásában (26/1997. (IX.3.) NM 

rendelet 3. sz. melléklet 8.) 

  3.) A védőnő elvégzi a tanulók kétévenkénti vizsgálatát (26/1997. (IX.3.) NM 

rendelet 3. sz. melléklet 2.) 
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   4.) A védőnő elvégzi a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési 

feladatokat (26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklet 6.) 

  5.) A védőnő ellenőrzi a gyermekek, tanulók személyi higiénéjét (26/1997. (IX.3.) 

NM rendelet 3. sz. melléklet 3.) 

 6.) A védőnő részt vesz a testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai 

helyiségek és környezet, az étkezés higiénés ellenőrzésében (26/1997. (IX.3.) NM 

rendelet 3. sz. melléklet 9.) 

 7.) A védőnő kapcsolatot tart a szülőkkel (26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. 

melléklet 10.) 

 8.) A védőnő az elvégzett feladatokat dokumentálja ((26/1997. (IX.3.) NM rendelet 

3. sz. melléklet 12.) 

Fontos mutatók: 

1.) A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátásáról az orvos és a védőnő és a 

nevelési-oktatási intézmény vezetőjével egyeztetett, aláírt munkatervvel rendelkező 

körzetek aránya (%) 

2.) Védőnői tevékenységeket évfolyamonkénti bontásban tartalmazó munkatervek 

aránya (%) 

3.1.) Egészségfejlesztő tevékenységet tartalmazó munkatervek aránya (%) 

3.2) Szűrővizsgálatok rendjét tartalmazó munkatervek aránya (%) 

3.3) Védőoltások rendjét tartalmazó munkatervek aránya (%) 

3.4) Személyi higiénés ellenőrzések menetét tartalmazó munkatervek aránya (%) 

3.5.) Környezeti higiénés ellenőrzések menetét tartalmazó munkatervek aránya (%) 

3.6) Fogadóórák rendjét tartalmazó munkatervek aránya (%) 

3.7.) Szülőkkel történő kapcsolattartás módjait tartalmazó munkatervek aránya (%) 

4.) A munkatervben tervezett események megvalósulásának aránya (%) 

 

A város 8 körzetében (1 iskolai és 7 vegyes körzet) történt meg a szakfelügyelet, mely 

a 2021-2022. tanév iskola-egészségügyi munkatervének ellenőrzésére irányult. 

Valamennyi érintett körzet védőnője részéről megtörtént a dokumentumok bemutatása. 

Egyetlen körzetben (Dombóvár VII. sz.) a helyettesítő védőnő szolgáltatta be a kért 

munkatervet. A munkaterveknek tartalmaznia kellett a jogszabályokban rögzített 

kötelező elemeket. 

5 körzetben hiánytalanok voltak az elkészített munkatervek, 3 körzetben viszont voltak 

hiányosságok melyeket év végéig hiánypótolniuk kellett a védőnőknek. Valamennyi 

védőnő pótolta a hiányosságokat, utóellenőrzés nem vált szükségessé. 
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1.6   Iskola védőnői tanácsadók tárgyi és személyi feltételeinek szakfelügyeleti 

vizsgálata – előző évről áthozott 

 

A COVID-19 járvány miatt keletkezett helyzetre való tekintettel, - miszerint az 

iskolai szintű oktatás az előző évben felfüggesztésre került - erre a szakfelügyeleti 

vizsgálatra 2021. évben került sor. 

 

A szakfelügyeleti vizsgálat célja: 

Az ellenőrzés a védőnői szolgálat személyi és a védőnői tanácsadó tárgyi feltételek 

vizsgálatára, a tanácsadó kialakításának vizsgálatára terjed ki. 

A szakfelügyeleti ellenőrzés a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) 

ESZCSM rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM 

rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet vonatkozó 

jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos feltételek vizsgálatára terjed ki.  

A szakfelügyeleti vizsgálat jellege: tervezett (helyi munkatervi feladat). 

A szakfelügyeleti vizsgálat formája: törvényességi és szakszerűségi vizsgálat. 

A szakfelügyeleti vizsgálat típusa: téma vizsgálat. 

A szakfelügyeleti vizsgálathoz az adatgyűjtés módszere: helyszíni ellenőrzéssel, 

egységes adattartalmú jegyzőkönyvvel.  

A szakmai felügyeleti vizsgálat lefolytatása: az iskola védőnő ellátóhelyén (2 

telephely) a védőnői szolgálat személyi és tárgyi feltételek ellenőrzésével. 

 

Az ellenőrzés teljesítése – lefolytatása:   

    A Dombóvári Járás egyetlen iskolai védőnőjének történt meg a személyi-, illetve az 

általa ellátott iskolákban a tárgyi feltételek ellenőrzése. A munkáltató és a védőnő is 

írásban értesítve volt az ellenőrzés dátumáról.  

A tárgyi feltételek ellenőrzésének helyszínei a 2 iskolában biztosított védőnői szobák. 

A helyiségeknek védőnői munka végzéséhez szükséges felszerelése az előírásoknak 

megfelelt.  

Következmények, intézkedések: 

A vizsgálat eredményéről a szolgáltató írásos tájékoztatást kapott az ellenőrzési 

jegyzőkönyvek megküldésével.  

A tárgyi feltételek mindkét helyiségben biztosítottak voltak. 

2022-re tervezett utóellenőrzések száma: 0 

 

1.6 Védőnő hallgatók területi gyakorlatának szervezése  

Dombóváron és térségében több oktatóhely került kialakításra, tekintettel arra, hogy a 

Kaposváron tanuló hallgatók számára a terület jól megközelíthető és a védőnőink 

felkészültsége szakmailag jól megalapozott. Az illetékességi terület rendszeresen fogad 

hallgatókat a gyakorlatuk teljesítésének támogatására. A tárgy időszakban egy hallgató 

- 2021.09.27. – 10.15-ig - töltötte területi iskola-egészségügyi gyakorlatát a dombóvári 

iskolavédőnő mellett. Szakmai látogatás alkalmával tapasztalható volt, hogy a hallgató 

a gyakorlat alatt a szakmai követelményeket teljesítette, a kötelezően elvégzendő 
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feladatokat elvégezte, a beadandó dokumentációját leadminisztrálta, a meghatározott, 

önállóan ellátandó feladatokat szorgalmasan véghez vitte az iskolavédőnői munkához 

kapcsolódóan.  

1.7   A kötelező és a kampányoltásokkal kapcsolatos teendők 

Vezető-védőnői feladat negyedévente a folyamatos oltásokhoz az oltóanyag igénylések 

felmérése, összesítése, az oltóanyagok kiosztása, az OSZIR rendszerben való oltóanyag 

nyilvántartás vezetése, illetve a havi oltások lejelentése és a kampányoltások 

megtörténtének a jelentése is. Az elmúlt évben második félévében is nehézséget jelentett 

a járványhelyzet miatt a kampányoltások megszervezése, de az iskola-egészségügyi- 

szolgálat (iskolaorvosok és az iskola védőnők) lelkiismeretes munkájának köszönhetően 

valamennyi gyermek megkapta az életkorának megfelelő védőoltást. 

 

1.8 A védőnők egészségének védelme érdekében hozott szükséges intézkedések 

A pandémia miatt a járványhelyzetnek megfelelően folyamatosan voltak aktualizálva az 

új koronavírus fertőzéssel kapcsolatos eljárásrendek, melyekről pontos tájékoztatást 

kaptak a munkáltatók és a védőnők is. Kiemelt hangsúly volt fektetve a várandósok 

gondozására, a családlátogatás és a távkonzultációk fontosságára és a járvány alatti 

megvalósításra, illetve az iskola-egészségügyi munkára. 

 

Fejlesztésre irányuló javaslatok: 

 

A 2020-as évben kialakult járványhelyzet is rávilágított arra a tényre- mely azóta is 

fennáll-, hogy a védőnői feladatok elvégzéséhez is elengedhetetlenül szükséges a 

megfelelő informatikai háttér biztosítása, a korszerű eszközök megléte és használata, 

szélessávú internet elérhetősége, valamint áttekinthető, jól kezelhető védőnői program 

megléte. Olyan eszközökre lenne szükség, amelyek lehetővé tennék az online 

munkaértekezleteket, a gondozottakkal való szorosabb kapcsolattartást (pl.: tablet, 

okostelefon), a háziorvosokkal és egészségügyi intézettekkel való összeköttetést pl.: 

labor leletek felkutatásához, kórelőzmények megtekintéséhez, kontrollvizsgálatok 

nyomon követéséhez, születés értesítők továbbításához, oltási vélemény kéréséhez, stb.  
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Költségvetési előirányzatok teljesítése – Integrált Szervezet 

 

A Képviselő-testület az intézmény költségvetési előirányzatait a város 2021. évi 

költségvetési rendeletében fogadta el, az előirányzatokat 3 alkalommal módosította. 

Az eredeti kiadási főösszeg 511.853 eFt, melyből a személyi juttatások összege 108.193 

eFt, a munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó összege 16.564 eFt, 

dologi kiadások összege 386.842 eFt, a beruházás és felújítás összege 254 eFt. Az 

intézmény költségvetését a működési kiadások jellemezték, a fejlesztés keretre 

minimális összeg lett betervezve, csak kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére. 

A működési bevételek elvárt mértékét 59.276 eFt-ban állapította meg a Képviselő-

testület. 

Az intézmény módosított kiadási főösszege 449.198 eFt, a teljesítés adata 447.218 eFt, 

valamennyi kiemelt előirányzat esetében a kereteket betartotta.  

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 62.600 eFt, a teljesítés adata 62.553 

eFt.  

Az előirányzatok év közbeni módosítását elsősorban az gyermekétkeztetési 

tevékenységben a veszélyhelyzet miatti étkezői létszám csökkenés okozta.  

Az alacsonyabb ellátotti létszám miatt állami támogatásról kellett lemondani, a 

tervezettnél kevesebb adagszám a vásárolt élelmezésre fordítandó összeget 

csökkentette, így a dologi kiadások előirányzata jelentősen csökkent a 2021. évben. 

 

A teljesített költségvetési kiadásokon belül a személyi kiadás és járuléka aránya a 

korábbi évek 60 % körüli értékéről 2021. évben a konyhai átszervezések miatt 29%-ra 

csökkent. A személyi kiadások összege 110.434 eFt, ezen belül a kiadás 88 %-a a 

törvény szerinti illetmény és munkabér, melynek teljesítési adata az eredetileg 

tervezettnél 5.028 eFt-tal alacsonyabb, a kieső összeg egy részét betegszabadságra 

kellett fordítani. A külső személyi juttatásokra kifizett összeg elsősorban az előző évről 

áthúzódó nyugdíjas konyhai dolgozók megbízásos foglalkoztatásához kapcsolódik. 

Külsős megbízási szerződés alapján látja el a Pannónia úton lévő védőnői helyiség 

takarítási feladatát az intézmény (évi bruttó 240 eFt). 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 386.842 eFt, a teljesítés összege 317.916 eFt. A 

dologi kiadáson belül a legnagyobb tétel a vásárolt élelmezés és annak áfa vonzata 

(bruttó 284.843 eFt). 

 

A beruházások összege 601 eFt, az intézménynél kis értékű tárgyi eszköz beszerzések 

voltak, a védőnők részére egy darab komplett számítógép került beszerzésre nettó 194 e 

Ft értékben.  
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A kiadásokon belül az egyes feladatokra, kormányzati funkciókra jutó kiadás az 

alábbiak szerint alakult: 

 

Az összes teljesített kiadás 447.218 eFt, az évközi lemondások miatt jelentősen elmarad 

az eredetileg tervezett előirányzattól (511.853 eFt).  

 

Az állami támogatások elszámolhatósága (a feladatfinanszírozás miatt az állami 

támogatások elszámolásánál csak a törvényben megadott kormányzati funkción 

elszámolt kiadások vehetőek figyelembe) és a veszélyhelyzet következtében 

megváltozott étkezési mutatószámok (az egyes tevékenységekre az eddigi megosztási 

aránnyal elszámolt költségek) miatt az egyes kormányzati funkciók kiadása némileg 

eltér az előző évektől. A más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési 

kiadás összege 48.521 eFt, a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, valamint 

bölcsődében 308.494 eFt, gyermekétkeztetés bölcsődében 18.437 eFt, a család és 

nővédelmi egészségügyi gondozás 71.766 eFt. A gazdasági szervezet kiadásait torzítja, 

hogy a dologi kiadásokon belül jelentős a közvetített szolgáltatások aránya (7.686 eFt+ 

áfa). Az előző évhez képest a kiadások a védőnői ellátás esetében emelkedtek, a 2019. 

évi 49.063 eFt, 2020. évben 68.142 eFt, majd 2021. évben 71.766 eFt lett. 

Az intézményi feladatokra az állami támogatást és a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelőtől a finanszírozást az önkormányzat kapja meg, mely irányító szervi 

támogatásként az önkormányzati forrással együtt adja át az intézménynek. 

Az intézmény összes bevétele 2021. évben 449.150 eFt, a bevételből működési célú 

bevétel 60.453 eFt, tárgyi eszköz értékesítése (gépkocsi) 2.100 eFt, előző évi maradvány 

1.406 eFt, irányító szervi támogatás 385.191 eFt. 

A bevételekből a működési bevétel esett vissza az előző évhez (67.786 eFt) viszonyítva 

az étkezési adagszámok csökkenése és megoszlásának változása miatt, a térítési díjat 

fizetők aránya csökkent, a digitális oktatás miatt a magasabb térítési díjú kollégiumi 

ellátás szünetelt, középiskolai étkezők létszáma minimális.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

írja elő az intézményi gyermekétkeztetés feltételeit, az étkezések számát, az ingyenesség 

és a kedvezmények, a térítési díj megállapításának szabályait. 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés anyagköltségének 

egy ellátottra jutó napi összege. 

A személyi térítési díj megállapításánál az igénybe vett étkezések száma mellett a 

jogszabályban megjelölt normatív kedvezményeket is figyelembe kell venni. 

A 2021. évi elszámolás alapján a teljesített adagok nagy részéhez térítésmentesség vagy 

kedvezmény kapcsolódik. 

A gyermekvédelmi törvény alapján kedvezményben nem részesülő gyermekek részére 

a város 10 % kedvezményt biztosított a szolgáltatás igénybevétele érdekében.  
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Az intézményi térítési díjakat tartalmazó helyi rendelet utoljára 2020. március 27-én 

módosult, de a térítési díjak 3-9 %-os emelése csak a veszélyhelyzet elmúltával, 2020. 

július 1-jén lépett hatályba, azóta a térítési díjak nem változtak. 

 

A 1000 fő étkeztetettből 439 fő 100%-os normatív kedvezményben részesült, 182 fő 

vehetett igénybe 50%-os normatív kedvezményt, normatív kedvezményben nem 

részesült 379 fő (140 fő háromszori étkező, 239 fő ebédelő). 

A gyermekétkeztetés bevétele éves szinten 45.176 eFt, ebből azonban az ételszállító 

autó értékesítéséből 2.100 eFt, az általános forgalmi adó visszatérüléséből 12.662 e Ft 

volt.  

Az Intézmény a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény részére a 

gazdasági feladatokat megállapodás alapján havi 450 eFt+ áfa díjért látta el. 

 

Az egyes tevékenységek kiadásának forrása a saját bevétel, a központi hozzájárulás és 

az önkormányzati hozzájárulás.  

A védőnői és iskolaegészségügyi ellátásra a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

pénzforgalmi kimutatása alapján az önkormányzat az év során összesen 69.556 eFt-hoz 

jutott, melyből 43.053 eFt a védőnői ellátás díja, 26.219 eFt a béremelés fedezete és 284 

eFt az iskolaegészségügy normatív finanszírozása. Az ellátásnál a közvetített 

szolgáltatások ellenértéke 404 eFt. 

A védőnői szolgálat összes kiadása a 2021. évben 71.766 eFt volt, melyre a kapott 

támogatás és működési bevétel nem nyújtott elegendő fedezetet. A feladat ellátásához 

az önkormányzati hozzájárulás összege a fentiek alapján 1.806 eFt volt. Korábbi 

években a kapott támogatás elegendőnek bizonyult a védőnői működés finanszírozására, 

a 2021. évben a jogszabály szerint járó jubileumi jutalom (1.736 eFt) kifizetése 

jelentősen megemelte a feladatra elszámolt kiadások összegét.  
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Intézményi vagyon alakulása 

 

Az intézmény mérlegében a vagyon értéke alacsony, a feladatellátáshoz kapcsolódó 

ingatlanokat az önkormányzat tartotta nyilván. 

A 2021. december 31-i költségvetési beszámoló mérlegadatai alapján az eszközök 

értéke 11.379 eFt, az előző évnél 3.915 eFt-tal nagyobb. A növekedés elsősorban a 

pénzeszközöknél és az áfa elszámolás hatása miatt következett be. 

A tárgyi eszközök bruttó értéke 31.893 eFt, az értékcsökkenés összege 30.406 eFt, kis 

értékű tárgyi eszköz, és egy számítógép beszerzés volt az év során összesen 601 eFt 

összegben, az éves értékcsökkenés meghaladta a beszerzés értékét, így a tárgyi eszközök 

nettó értéke 1.487 eFt. Az immateriális javak nettó értéke 426 eFt volt.  

A pénzeszközök mérlegsoron 1.808 eFt szerepel, a költségvetési elszámolási számla 

egyenlegét tartalmazza, a pénztár egyenlege 0 eFt.   

A követelések összege 4.215 eFt, elsősorban étkezéshez kapcsolódik, megoszlása 

alapján 60 %-a éven túli tartozás. 

Az elszámolt értékvesztés összege 3.198 eFt, így a mérlegben a követelések összege 

1.017 eFt. 

Az egyéb sajátos elszámolások között az előzetesen felszámított és a fizetendő áfa 

összege szerepel 108 eFt. 

A források között a kötelezettségek összege az előző évi 1.827 eFt-ról 459 Ft-ra 

csökkent. A kötelezettségekből 174 eFt 2022. évben érkezett és esedékes számla. 

A passzív időbeli elhatárolások összege 9.914 eFt, a 2021. év decemberi havi bér időbeli 

elhatárolása. 

 

Az intézmények költségvetési gazdálkodása 

Az intézmények tevékenységének szakmai beszámolóját külön mellékelem.  

 

Az intézményi költségvetések elfogadásakor a képviselő-testület az állami támogatások 

figyelembevételével, a rendelkezésre álló források alapján állapította meg az intézményi 

költségvetéseket, a minimálbér és a garantált bérminimum emelés fedezetét biztosította, 

a dologi kiadások esetén inflációs növekedést fogadott el. 

Az év során a jóváhagyott kiemelt előirányzatok összesen 3 alkalommal módosultak, a 

veszélyhelyzet az intézmények gazdálkodását a 2020. évhez hasonlóan 2021. évben is 

érintette.  

 

2021. januártól intézményátszervezés következtében a Művelődési Ház tevékenységi 

körével bővült a korábbi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Az eredeti költségvetés 

már az új intézményi struktúra szerint készült.  
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A kiadási eredeti előirányzata 95.105 eFt, a módosított előirányzat 107.734 eFt, 

teljesítés 107.296 eFt lett. 

2020. évben a könyvtári dolgozók a közalkalmazotti jogviszonyból a munka 

törvénykönyve szerinti jogviszonyba kerültek át. 

Az intézmény mérlegének főösszege (9.312 eFt) a korábbi évhez képest jelentősen 

emelkedett az intézményátszervezés miatt. 

A befektetett eszközök 5.232 eFt összegű értékéből a vagyoni értékű jogok összege 

635eFt, a tárgyi eszközök értéke 4.597 eFt. Az előző évhez képest emelkedés a kávézó 

eszközeinek átvételéből adódik. 

A készletek értékét a könyvállomány adja. 

A kötelezettségek összege 520 eFt, ebből a 2022. évben esedékes számlák összege 161 

eFt. 

A passzív időbeli elhatárolás a december havi bérköltség és járuléka. 

 

A Dombóvári Szivárvány Óvoda költségvetését a Képviselő-testület eredeti 

előirányzatként 187.970 eFt-ban állapította meg, majd a veszélyhelyzet 

bekövetkeztében a dologi kiadásokat csökkentette, az uszoda az év egy részében 

üzemelt, akkor is csak a saját óvodások részére volt engedélyezett a használata.  

A módosított előirányzat összesen 193.051 eFt, a teljesített kiadások összege 188.098 

eFt.  

Az óvoda előírt bevétele 6.100 eFt, az uszoda bezárása következtében úszásoktatást nem 

tudott szervezni, a teljesített bevétel a közfoglalkoztatás támogatásával, közvetített 

szolgáltatással együtt 2.881 eFt. Az előző évi maradvány igénybevétele 1.640 eFt. 

A 2021. évi állami támogatások összege az elszámolás alapján 181.553 eFt. 

Az intézmény működtetéséhez felhasználható források összege 186.074 eFt, a fentiek 

alapján az óvoda működéséhez 2 millió forint önkormányzati hozzájárulás volt 

szükséges 2021. évben.  

Az eszközök értéke mindössze 2.448 eFt, melyből a tárgyi eszközök értéke 1.456 eFt. 

A források között a jelentősebb tétel a december bérek passzív időbeli elhatárolása. 

 

A Százszorszép Óvoda és Bölcsőde eredeti kiadási előirányzatát év közben módosította 

a tervezett bölcsődei csoport indításának elhalasztása, és az óvodában egy új óvodai mini 

csoport szeptemberi indítása.  

Az intézmény módosított kiadási előirányzata 195.803 eFt, a teljesítés 193.975 eFt.  

Az intézményi kiadások között az óvodai nevelésre 108.372 eFt-ot, bölcsődében történő 

ellátásra 84.767 eFt-ot fordítottak. 

A bevételi módosított előirányzat 5.654 eFt, teljesítés a közfoglalkoztatás támogatásával 

és a közvetített szolgáltatással együtt 4.970 eFt. Jelentős összeget jelent a működési 

bevételeknél a bölcsődei gondozási díjak összege 3.748 eFt. 
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A 2021. évi állami támogatás elszámolás alapján az intézményi feladatmutatók szerint 

a támogatás összege összesen 153.454 eFt. 

Az intézményben az óvodai kormányzati funkció kiadásaira (108.372 eFt) a bevételek 

(99.814 eFt) nem elegendő, a bevételek a kiadási szintet nem érik el. A bölcsődei ellátás 

tekintetében az állami támogatások és a saját bevétel (57.801 eFt) összege a korábbi 

évekhez hasonlóan nem elegendő a működéshez, az önkormányzatnak 26.966 eFt-al 

hozzá kell járulnia a működés finanszírozásához. A bölcsődei kiadások összegéből 

82.663 eFt a működési jellegű kiadás, 2.104 eFt a felhalmozási jellegű. 

Az intézmény mérlege alapján az eszközök értéke 2.502 eFt, ebből a tárgyi eszközök 

értéke 1.216 eFt, a december havi illetmény elszámolás 685 eFt. 
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A Dombóvári Százszorszép Óvoda És Bölcsőde, Dombóvár Város Önkormányzata által 

fenntartott többcélú intézmény, mely egy óvodából és egy bölcsődéből áll. 

Az intézmény az önkormányzat által elfogadott költségvetési keretből gazdálkodott. A 2021. 

évi költségvetési keretösszegből igyekeztünk takarékosan és ésszerűen, a feladatokat 

átgondolva, átcsoportosítva gazdálkodni. 

1. Szervezeti felépítés 

Az intézmény neve:     Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

Az intézmény rövidített neve:  Dombóvári Százszorszép Óvoda 

Az intézmény címe:     7200 Dombóvár III. u.34. 

OM azonosítója:     203371 

Elérhetősége: Telefon/fax:    06 74/466-031 

   E-mail:    szazszorszepovi@dombovar.hu  

   Honlap:    www.szazszorszepovidombovar.hu  

Az intézmény telephelye neve, címe:  Dombóvári Százszorszép Óvoda  

      Tündérkert Bölcsődéje 

7200 Dombóvár, Kórház u. 35.    

Elérhetősége: Telefon/fax:    06 74/466-424 

   E-mail:    szazszorszepovi.bolcsode@dombovar.hu  

Az alapító okirat száma:   IV./58-9/2021. 

Az intézmény által ellátott feladatokat és a kapcsolódó tevékenységeket az irányadó törvényi 

szabályozás alapján, az Alapító okirat határozza meg. 

Az intézmény alaptevékenysége: 

Az intézmény közfeladata: 

▪ óvodai ellátás 

▪ bölcsődei ellátás 

Az intézmény köznevelési alapfeladatai:  

▪ A költségvetési szerv közfeladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. pontja szerinti óvodai ellátás, 

továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdésének 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-ban foglaltak alapján a gyermekek 

napközbeni ellátása bölcsődei ellátás formájában. 

▪ A költségvetési szerv ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

szerinti alábbi köznevelési alapfeladatokat: 

❖ óvodai nevelés, 

mailto:szazszorszepovi@dombovar.hu
http://www.szazszorszepovidombovar.hu/
mailto:szazszorszepovi.bolcsode@dombovar.hu
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❖ a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése, 

❖ nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése. 

 

Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 

851020 Óvodai nevelés 

Óvodai nevelés alaptevékenysége: 

▪ A költségvetési szerv a bölcsődei ellátás keretében gondoskodik a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a szerint 

a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátásáról, szakszerű gondozásáról és 

neveléséről. A bölcsődei ellátás kiterjed a sajátos nevelési igényű, illetve a korai 

fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek napközbeni ellátására is. 

▪ Az óvodai ellátás keretében a költségvetési szerv gondoskodik a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. év CXC. törvény szerint a gyermekek neveléséről a 

gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig. 

▪ A költségvetési szerv az óvodai nevelő munkáját a nevelési programja szerint végzi. A 

szülők igényei alapján különböző szolgáltatást nyújt a gyerekek tehetséggondozása 

terén önkéntes foglalkozások formájában. 

▪ A költségvetési szerv integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi 

gyermekkel együtt nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelését, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő gyermekek óvodai fejlesztését, felzárkóztatását. 

▪ A költségvetési szerv német nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelést folytat a fenntartó 

által meghatározott számú óvodai csoportban. 

▪ A költségvetési szerv szükség esetén az erre vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint 

a nemzetiségi nevelés megszervezésének kezdeményezése esetén a kezdeményezett 

formában biztosítja a nemzetiségi óvodai nevelést. 

Tündérkert Bölcsőde 
Az intézmény bölcsődei ellátást nyújtó telephelyének neve: Dombóvári Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje   

A Tündérkert Bölcsőde ágazati azonosítója: S0303042 

A Tündérkert Bölcsőde gondozási egységeinek száma: 4  

A Tündérkert Bölcsőde által nyújtott bölcsődei szolgáltatás ellátási területe: Dombóvár 

város közigazgatási területe (2022. januárjától-változott: Dombóvár város közigazgatási 

területe, valamint Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, 

Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szakcs, Várong) 
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2. A gyermeklétszám alakulása 

Az önkormányzat kötelező feladataként látta el a gyermekek óvodai nevelését és bölcsődei 

gondozását.  

Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszámot az Alapító okirat tartalmazza, melyet a 

fenntartó határoz meg, figyelembe véve a 2011. évi CXC. törvényt.  Az Nkt. szerinti 

maximális óvodai csoportlétszám 25 fő, az átlaglétszám 20 fő. A 2021/2022-es nevelési évre a 

tagintézményekbe felvehető maximális gyermeklétszám felülvizsgálatra került, ez alapján 

határozták meg a tagintézmények maximális létszámát.  

Az Alapító okirat módosítása vált szükségessé a megnövekedett gyermeklétszám miatt az 

óvoda tekintetében.  

Felvehető maximális 

 2021.01.01.-2021.08.31. 2021.09.01.-2021.12.31. 

 Gyermeklétszám Engedélyezett 

csoportok 

Gyermeklétszám Engedélyezett 

csoportok 

Dombóvári Százszorszép 

Óvoda 
140 fő 5 csoport 150 fő 6 csoport 

Dombóvári Százszorszép 

Óvoda  

Tündérkert Bölcsődéje  
72 fő 6 csoport 72 fő 6 csoport 

 

Óvodánk, a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő – oktató 

intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől 

számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a települése, vagy a felvételi körzetben 

található, az érintett településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Az óvodában a gyermekek felvétele egész évben folyamatosan történt, a szülői igények 

figyelembe vételével, a férőhelyek függvényében. Az év során egy gyermek felvételét sem 

utasítottuk vissza. 

2021.01.01. 
Dombóvári Százszorszép Óvoda jan. 01. 

Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 140 

Csoportok száma 5 

Jogviszonnyal rendelkező 

gyermekek száma 

beóvodázási körzetben lakik 115 

nem a beóvodázási körzetben lakik 7 

Összesen 126 

Ebből óvodai jogviszonya szünetel - 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők száma 126 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 4 

Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám fő/csoport 24 

SNI-vel felszorzott gyermek-létszámmal számított csoport átlaglétszám: fő/csoport 24 

Ebből, német nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek száma 25 

Étkező gyermekek száma térítés nélkül étkező 118 

térítéssel étkező 8 

Összesen 126 

étkezésben nem részesülő gyermekek száma - 

HH gyermekek száma 4 
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HHH gyermekek száma 2 

Veszélyeztetett gyermekek száma 4 

Védelembe vett gyermekek száma  

(védelembe vett, családba fogadó gyám) 
2 

Logopédiai fejlesztésben részesülő gyerekek száma 22 

Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 16 

Gyógytestnevelésre járó gyerekek száma - 

 

2021.10.01. 
Dombóvári Százszorszép Óvoda okt. 01. 

Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 150 

Csoportok száma 6 

Jogviszonnyal rendelkező 

gyermekek száma 

beóvodázási körzetben lakik 127 

nem a beóvodázási körzetben lakik 6 

Összesen 133 

Ebből óvodai jogviszonya szünetel - 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők száma 133 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 4 

Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám fő/csoport 22 

SNI-vel felszorzott gyermek-létszámmal számított csoport átlaglétszám: fő/csoport 23 

Ebből, német nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek száma 37 

Étkező gyermekek száma térítés nélkül étkező 120 

térítéssel étkező 13 

Összesen 133 

étkezésben nem részesülő gyermekek száma - 

HH gyermekek száma 6 

HHH gyermekek száma 2 

Veszélyeztetett gyermekek száma 1 

Védelembe vett gyermekek száma  

(védelembe vett, családba fogadó gyám) 
1 

Logopédiai fejlesztésben részesülő gyerekek száma 25 

Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 10 

Gyógytestnevelésre járó gyerekek száma - 

 

2021.12.31.  

Dombóvári Százszorszép Óvoda dec 31. 

Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 150 

Csoportok száma 6 

Jogviszonnyal rendelkező 

gyermekek száma 

beóvodázási körzetben lakik 127 

nem a beóvodázási körzetben lakik 7 

Összesen 134 

Ebből óvodai jogviszonya szünetel - 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők száma 134 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 5 

Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám fő/csoport 22 

SNI-vel felszorzott gyermek-létszámmal számított csoport átlaglétszám: fő/csoport 23 

Ebből, német nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek száma 39 

Étkező gyermekek száma térítés nélkül étkező 121 

térítéssel étkező 13 

Összesen 134 

étkezésben nem részesülő gyermekek száma - 
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HH gyermekek száma 6 

HHH gyermekek száma 2 

Veszélyeztetett gyermekek száma 1 

Védelembe vett gyermekek száma  

(védelembe vett, családba fogadó gyám) 
1 

Logopédiai fejlesztésben részesülő gyerekek száma 25 

Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 11 

Gyógytestnevelésre járó gyerekek száma - 

 

A Százszorszép óvoda ellátja a gyermekek nevelését, személyiségfejlesztését, iskolára való 

felkészítését, hátránycsökkentését.  

A Dombóvári Százszorszép Óvoda igény szerint biztosítja a német nemzetiségi nevelést. 

Intézményünk azon sajátos nevelésű igényű gyermekeket fogadhatott, akiket az Alapító okirat 

engedélyezett. A gyermekek fejlesztését az EGYMI szakemberei látták el. Az óvodai SNI 

logopédiai ellátás tekintetében változás történt a 2021-2022-es nevelési évben. Az ellátás 

folyamatossága érdekében 2021. november 01-től megbízási szerződéssel egy szakembert 

foglalkoztatott az óvoda, heti 4 órában.  

A BTMN-es gyermekek fejlesztését a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgált Dombóvári 

Tagintézményének alkalmazottai látták el. 

Az óvoda beóvodázási körzetéhez tartozik Szarvasd puszta és Mászlony is. Mászlonyból 1, 

majd 2021. szeptember 1-től 2 kisgyermek jár óvodánkba. Az ő bejárásukat a Dombóvári 

Árpád-házi Szent Erzsébet Óvoda segítségével oldottuk meg. Az óvoda vállalta a gyermekek 

napi szintű utaztatását.  

Tündérkert Bölcsőde 
Bölcsődénk 72 férőhelyen, 6 csoportban látja el a kisgyermekek napközbeni ellátását. A 

gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42/A. §-a 

szerint a bölcsődébe a gyermek húszhetes korától nevelhető, gondozható – a törvényben 

foglalt kivételekkel – ha a harmadik életévét 

▪ január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, 

▪ szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha 

a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását 

eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani. 

Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján 

még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei 

ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő 

augusztus 31-éig. 

A sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

gyermek a bölcsődei ellátásban annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, 

amelyben a hatodik életévét betölti. 

Az intézményben a gyermekek felvétele egész évben folyamatosan történt, a szülői igények 

figyelembe vételével, a férőhelyek függvényében. Több gyermek távozott óvodába, költöztek 
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a családok év közben vidékre, illetve mondták vissza gyermekük felvétele iránti kérelmüket. 

Az idei év folyamán is még a fennálló Covid-19 vírus miatt a családok nehéz helyzetbe 

kerültek, több kisgyermeket kivettek évközben bölcsődénkből. 

Az év során egy gyermek felvételét sem utasítottuk vissza.  

2021 januárjában terveztük 7. csoportunk nyitását, de a működési engedélyt nem kaptuk meg. 

A gyermeklétszámok és szülői igények tekintetében 7. csoportunkat nem tudtuk volna 

feltölteni, de a fennálló 72 férőhelyen folyamatosan biztosítottuk a napközbeni ellátást.  A 

tavaszi meghirdetett beiratkozás alkalmával kisgyermekük felvételét kérő szülői igények sem 

indokolták az újabb férőhelyek létesítését.  

Időszak Beírt 

gyermek 

létszám 

sajátos 

nevelési 

igényű 

gyermekek 

száma 

korai 

fejlesztésben 

részesülő 

gyermekek 

száma  

HH 

gyermekek 

száma 

HHH 

gyermekek 

száma 

Védelembe 

vett 

gyermekek 

sáma 

Étkezők 

száma 

Fizet  Nem 

fizet 

2021.01.31. 56 2 0 0 0 1 16 40 

2021.05.31. 69 2 0 2 0 2 19 50 

2021.08.31. 43 2 0 2 0 2 6 37 

2021.10.31. 59 1 0 2 0 2 14 45 

2021.12.31. 58 1 0 2 0 1 15 43 

 

A bölcsődei gyermekcsoportokban a kisgyermekek létszáma 12 fő lehet, a csoportszobák 

alapterülete alapján. Egy kisgyermeknevelő maximum 6 „saját” gyermeket láthat el. 

A sajátos nevelési igényű gyermek, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek 

bölcsődei csoportban (integráltan) történő gondozása-nevelése fejlesztése 2 egészséges 

gyermek ellátásához szükséges feltételrendszer biztosításával oldható meg. A TMPSZ által 

kiadott szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermek 2 fő volt. Integrált 

csoportban szakértői vélemény alapján, fogadtuk ezen kisgyermeket, így ennek a csoportnak 

maximális létszáma 11 fő volt. 

Egy sajátos nevelési igényű kisgyermek maradt 3 éves korát betöltően továbbra is 1 évet 

bölcsődénkben, a másik kisgyermek speciális óvodába távozott. 

A kisgyermeknevelőink a gyermekek megfigyeléseire alapozva, a szülőkkel való megbeszélés 

során, több kisgyermeknél észleletek lemaradást a beszédfejlődés területén. A Tolna Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézményének utazó logopédusa látta el, a 

csoportból kiemelve, egyénileg a bölcsődében ezen gyermekek beszédfejlődésének indítását, 

felzárkóztatását, a nevelőkkel együttműködve. Logopédiai fejlesztésben részesülő gyermekek 

száma, 12 fő volt. 

2021. február 22. napjától - 2021. március 12. napjáig bölcsődénk zárva tartott. Sajnos a 

koronavírus járvány beférkőzött intézményünkbe, mind a 6 csoportot karantén alá helyezték. 

2021. március 16-tól újra vártuk a kisgyermekeket, a bölcsőde járványhelyzet miatt  kiadott 

eljárásrendje szerint. 2021. március végétől, újra lehetőség nyílt a felvételt nyert 

kisgyermekek befogadására, így a csoportokban folytatódott a folyamatos és fokozatos 

beszoktatás az üres férőhelyekre. Azóta is, a megfelelő óvintézkedések, egészségügyi 

szabályok meghatározása, betartása mellett folyamatosan működünk. 
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3. A humán erőforrás alakulása 

A fenntartó által engedélyezett létszámkeretet az elmúlt évben tartani tudtuk.  

2021-ben az óvodai tagintézményben a humán erőforrás ismét változóban volt. Az év 

folyamán több kollégánk távozott, volt, aki máshol folytatta munkaviszonyát, és volt, aki 

nyugdíjba ment.  

A hatodik csoport indításával további munkahelyek kerültek kialakításra, ahova új munkaerő 

került felvételre. 2021. szeptember 1-én 2 dajka néni, 1 német nemzetiségi végzettségű 

óvónéni, 2 pedagógiai asszisztens és egy óvodatitkár kezdte meg munkáját az óvodában, majd 

2021. szeptember végén további egy óvodapedagógus érkezett. 

Egy óvodapedagógus kolléganőnk hosszantartó táppénzen volt helyettesítésére szakképzett 

óvodapedagógust nem találtunk, ezért olyan személy került felvételre, aki jelenleg főiskolai 

tanulmányokat folytat, és várhatóan 2022 júniusában megszerzi óvodapedagógusi diplomáját. 

További egy üres álláshelyünk volt, amit előbb egy nyugdíjas, majd 2021. szeptember 29-től 

gyakornok besorolású óvodapedagógussal sikerült betöltenünk.  

A nevelő-oktató munkát segítő kollégák között is változás történt. Az elmúlt nevelési évben 

egy kollégánk nyugdíjba ment, további egy kollégánk 2021 december végével vált 

nyugdíjassá. Az eddigi óvodatitkár kérelmezte, hogy az idei nevelési év elejétől pedagógiai 

asszisztensi feladatokat szeretne ellátni, helyette is új kolléga került felvételre a megüresedett 

állásra. Minden helyre szakképzett dolgozót sikerült találnunk.   

Tündérkert Bölcsőde 
A bölcsődében a törvény általi létszám biztosított: 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet  

2. melléklete értelmében: - csoportonként kisgyermeknevelő  2 fő 

- bölcsődei dajka (bölcsődei egységenként)  1 fő  

- 5 vagy több gyermekcsoport esetén további 2 fő 

kisgyermeknevelő 

Bölcsődénkben 6 csoport üzemel. Az EMMI rendelet figyelembevételével az alkalmazotti 

létszám így:  - kisgyermeknevelő 14 fő, 

- bölcsődei dajka 3 fő. 

2021 januárjától függetlenített vezetője lett a bölcsődének, így további 1 fő kisgyermeknevelő 

alkalmazásba került. 

A tervezett 2021. januári csoportnyitásra 2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka került 

felvételre, határozatlan idejű szerződéssel. Az új csoport ugyan nem indult el, de a 

munkaviszonya senkinek nem szűnt meg, mert az állományból 2 fő kisgyermeknevelő Gyed-

en tartózkodott, álláshelyük betöltetlen volt. A bölcsődei dajka a fenntartó engedélyével 

augusztus közepéig a bölcsődében maradt, majd a Százszorszép Óvodánkba került át, óvodai 

dajka munkakörbe. 

2021-ben két kisgyermeknevelő gyakornokunk sikeresen minősült, Pedagógus I. besorolást 

értek el, mely 2022. január 01-től béremelkedést jelentett számukra.  
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A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszáma (2021.01.01.-

2021.08.31.)  

▪ Dombóvári Százszorszép Óvoda 

❖ 11 óvodapedagógus 

❖ 1 fő óvodatitkár 

❖ 1 fő pedagógiai asszisztens  

❖ 5 fő óvodai dajka 

❖ 1 fő udvaros karbantartó 

❖ 1 fő takarító (rehab foglalkoztatott – napi 4 órában)  

▪ Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 

❖ 15 fő kisgyermeknevelő 

❖ 4 fő bölcsődei dajka 

❖ 1 fő udvaros, karbantartó (rehab foglalkoztatott – napi 4 órában)  

A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszáma (2021.09.01.-

2021.12.31.) 

▪ Dombóvári Százszorszép Óvoda 

❖ 13 óvodapedagógus 

❖ 1 fő óvodatitkár 

❖ 2 fő pedagógiai asszisztens  

❖ 6 fő óvodai dajka 

❖ 1 fő udvaros karbantartó 

❖ 1 fő takarító (rehab foglalkoztatott – napi 4 órában)  

▪ Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 

❖ 15 fő kisgyermeknevelő 

❖ 3 fő bölcsődei dajka 

❖ 1 fő udvaros, karbantartó (rehab foglalkoztatott – napi 4 órában)  

Az óvodapedagógusoknak és a kisgyermeknevelőknek továbbképzési kötelezettségük van. A 

kollégák időben teljesítették továbbképzési kötelezettségüket.  

A karbantartási és a területrendezési feladatokat 2021. január 01-ét követően az intézmény 

állományába került kollégák végezték. Az óvoda egy teljes állású, a bölcsőde egy „rehabos” 

(napi 4 óra) udvaros karbantartót foglalkoztat. A két alkalmazott kölcsönösen segíti egymás 

munkáját. Az intézményekhez tartozó játszó udvarok, külső területek tisztán tartása, 

fűnyírása, játszótéri eszközök karbantartása feladataik közé tartozott. 

A tagintézményekben a zárva tartási időben, szervezetten állag megóvási, és javítási munkát 

láttak el a karbantartók.  

Hosszabb idejű közfoglalkoztatást a fenntartó által engedélyezett létszámban - egyéb, takarító 

munkakörben - az óvoda alkalmazott. Az óvoda gördülékenyebb működését segítette, 

valamint munkája a terület gondozási feladatok ellátásánál célszerű volt. A bölcsődében 

érdeklődés hiánya miatt nem tudtunk foglalkoztatni hosszabb idejű közfoglalkoztatottat. 

A gazdasági, a pénzügyi ügyintézést, ügyvitelt az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet látta el, az együttműködésünk évek óta jó és eredményes. 
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A gyermekek étkeztetését az Eatrend Kft. látja el. 2021 januárjától mindkét tagintézmény 

melegítő konyhával rendelkezik, a napi többszöri (háromszori/négyszeri) étkezés biztosított.  

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet alkalmazásában álló dolgozók látják el a 

kiszállított ételek, a kiadagolással összefüggő és az eszközök tisztántartásával kapcsolatos 

feladatokat.  

Az étkeztetés az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étrend biztosítása 

érdekében együttműködtünk a szervezet felelős munkatársaival.  

Az étel allergiás gyermekek számára biztosított volt a speciális étrend.  

4. A feladatellátás megvalósulása 

▪ Nyitva tartás 

Tagintézményeink napi nyitva tartási ideje 11 óra. A Dombóvári Százszorszép Óvoda és 

Bölcsőde tagintézményeiben minden gyermekek naponta legalább 8 órát, illetve ezt 

meghaladó időtartamban vett részt óvodai/bölcsődei nevelésben.  

Tagintézmények Nyitva tartás 

Dombóvári Százszorszép Óvoda 600-1700 óra  

Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 600-1700 óra 

 

▪ Nemzetiségi nevelés 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában és 2021. szeptember 01-ét követően 

a Mókus csoportban is kétnyelvű német nemzetiség nevelésben vettek részt a gyermekek. A 

gyermekek nevelését nemzetiségi óvodapedagógus végzettségű kolléganők látták el. A német 

nemzetiségi óvodai nevelésben résztvevő óvodapedagógusok ismerik a német nemzetiség 

szellemi és tárgyi kultúráját, hagyományait, szokásait. Feladatuk a kulturkincs átörökítése, az 

identitástudat kialakítása, erősítése. 

▪ Sajátos nevelésű igényű gyermek integrált nevelése 

Intézményünk integrált nevelést folytat, ellátjuk a sajátos nevelésű igényű gyermekek 

nevelését-oktatását. 

▪ Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése 

Óvodánkban beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése 

folyt. 

▪ Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

Intézményünk integrált nevelést folytat, ellátjuk a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek nevelését-oktatását. A gyermek hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetének fennállását a települési önkormányzat jegyzője kérelemre határozatban 

állapítja meg. A kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be a 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban. 

▪ Bejáró gyermekek 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda beóvodázási körzetén kívül lakó gyermekek is járnak 

óvodánkba. Ennek oka, hogy a családok az elmúlt hónapokban lakóhelyet változtattak, de 

gyermeküket továbbra is óvodánkba kívánták járatni.  
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Tündérkert Bölcsőde 
▪ A kisgyermekek szakszerű nevelését és gondozását kisgyermeknevelők látták el, 

módszertani alapelvek alapján. 

▪ A kisgyermek testi-lelki szociális jóllétét megteremtették, elfogadással, szeretettel, 

kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzésre lehetőségek, 

viselkedésminták nyújtásával, elősegítették harmonikus fejlődésüket.  

▪ A védelembe vett hátrányos helyzetű, gyermekek esetében, a hátrányok és 

következményeik enyhítését, szükség esetén más szervezetek, szakemberek 

bevonásával végeztük  

▪ A sajátos nevelési igényű gyermekeknél, korai fejlesztésben résztvevő kisgyermekek 

estében, a gondozásba – nevelésbe ágyazott fejlesztést, integrált csoportban végeztük, 

ezáltal elősegítve a társadalomba való beilleszkedésüket.  

5. A működési feltételek alakulása 

A működéshez szükséges feltételeket az önkormányzat biztosította.  

Jelentős kiadási költségeket a közüzemi szolgáltatások képezték: 

▪ fűtés, villany, víz 

▪ internetkapcsolat, telefonszolgálat 

▪ biztonságtechnika 

▪ egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 

Kifizetésre kerültek a bérjellegű juttatások: 

▪ a munkabérek, járulékok 

▪ közlekedési költségek 

A Tündérkert Bölcsődében 2021. szeptember 6-7.-én a Tolna Megyei Kormányhivatal a 

bölcsőde működésének hatósági ellenőrzését végezte. Az ellenőrzést végző szervek a 

Hatósági Főosztály, Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, valamint a Magyar 

Bölcsődék Egyesülete részéről kijelölt Módszertani szakértő volt. A hatósági ellenőrzés során 

feltárt hiányosságok megszüntetését 2022. február 2. napjáig kellett igazolni, ez meg is 

történt. 

6. A tárgyi feltételek alakulása 

A fenntartó által biztosított költségvetés alapján gazdálkodtak a tagintézmények. 

Összességében a költségvetés lehetőséget adott a szakmai tevékenységekhez szükséges 

anyagok, eszközök beszerzésére.  

Az intézmények helyiségei tiszták, célszerűen berendezettek, derűt, harmóniát árasztanak. 

Rendeletek szabályozzák az előírt helyiségek, berendezési tárgyak, bútorok, felszerelési 

tárgyak jegyzékét, mellyel minden intézménynek rendelkeznie kell. Az eszközjegyzékben 

meghatározott helyiségek közül tornaszobával a Százszorszép Óvoda továbbra sem 

rendelkezik.  
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Az óvodában vezeték nélküli internethálózat kiépítése valósult meg. Ezáltal az egész 

épületben lehetőség van a wifi-hez való kapcsolódáshoz. Az intézmény IKT eszközökkel 

gazdagodott, két laptop került az óvodába.  

Az elmúlt években az óvoda, az udvart a szabványossági előírásoknak megfelelően próbálta 

átalakítani. Alapítványi forrásból, illetve magánszemélyek adományából egy-egy újabb 

játéknak örülhettek a gyermekek. A 2021. évi költségvetés lehetőséget teremtett, hogy a 

Százszorszép alapítvánnyal közösen egy négyüléses hinta felállításra, valamint magánszemély 

adományából a homokozóba új homok kerüljön.   

Az óvoda is, és a bölcsőde is támogatást kapott az év folyamán a szülőktől, a gyermekek 

alkotó, kézműves tevékenységéhez szükséges újra hasznosítható anyagok beszerzésében. A 

feltételek javításához hozzájárult a kisebb, nagyobb önkéntes munka is. 

A nagyobb karbantartási munkákat a nyári zárás alatt összehangoltan, egymást segítve 

végezték a karbantartók a tagintézményekben.  

Az óvodai beiratkozás után mutatkozó magas gyermeklétszám szükségessé tette egy új 

csoportszoba kialakítását és felszerelését (bútorzat, kiegészítők, játék eszközök, stb…), 

melyhez anyagi forrást a fenntartó biztosított.  Az óvodatitkári szoba bútorzatát is – 

nagyméretű íróasztallal – gyarapítottuk.  

A nyár folyamán, az évek óta húzódó gyermekmosdók, valamint a felnőtt mosdó teljes körű 

felújítása megtörtént. Emellett az épület folyosói, közösségi terei is új burkolatot kaptak, 

valamint e helységek falainak festése is megtörtént.  

Az év során megvalósított fejlesztések:  

Dombóvári Százszorszép Óvoda  

▪ Két gyermekmosdó, akadálymentesített mosdó, felnőtt mosdó teljes körű felújítása 

▪ Egy csoportszoba teljes berendezése 

▪ Óvodatitkári szoba bútorzatának részbeni cseréje 

▪ Hat db ételszállító kocsi beszerzése 

▪ Fenntartói, szülői, alapítványi és vállalkozói anyagi támogatásának eredményeként az 

óvoda udvara és előkertje szépült és gazdagodott  

▪ Két darab laptop beszerzése 

▪ Néhány energiatakarékos lámpa/izzó cseréje 

▪ Fejlesztő játékok vásárlása 

Tündérkert Bölcsőde  
A IV. pavilon tetőszigetelése korábban történt, de sajnos továbbra is leázott. 2021. évben 

többször javításra került, de azóta is fennáll a probléma.  

2021 júniusában Dombóvár Város Önkormányzata Bölcsődefejlesztési pályázatot adott be, 

mely kapcsán, sikeres elbírálás esetén az új csoport létesítése megvalósulhat, teljes 

felszereltséggel, hiányosságok pótlásával. Az épületben felújítások tervezettek és a belső utak, 

játszóudvar is megújulna. A törvény által előírt eszközfelszerelési jegyzék alapján minden 

beszerzésre kerülne. 
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2021 szeptemberében megtörtént a kötelezően előírt játszótéri eszközök biztonságosságának 

időszakos ellenőrzése, a Tisza Park Kft által. A szabványnak nem megfelelő eszközök hibái 

kijavításra, pótlásra kerültek. A Bölcsődefejlesztési pályázat sikeres elbírálásban részesült, így 

udvari játszótéri eszközeink a meglévő homokozók kivételével teljes egészében 

kicserélődnek. A meglévő játékok eltávolítására 2022 februárjában került sor. 

1 db laptop beszerzésére került sor, a fenntartó informatikai támogatásával. 

 

Összegezve, mozgalmas, új kihívásokat rejtő év volt számunkra 2021.  

Eredményeink, a jól együttműködő, felkészült, innovatív vezetők, óvodapedagógusok, 

kisgyermeknevelők, oktató-nevelőmunkát segítő munkatársak és a karbantartók munkájának 

köszönhető. 

 

 

 

Dombóvár, 2022. március 8. 

 

 

 

 

Bálintné Bende Klaudia                                            Teufelné Glaub Ágnes 

bölcsődevezető                                                          óvodavezető 

 

 

 

 

 

Köszönöm munkatársaim bizalmát, támogatását, színvonalas szakmai munkáját.  

Köszönöm az intézmény minden partnerének a pozitív hozzáállását, a közös team munkát. 

Csak így, a közös munka által biztosíthatjuk a gyermekek kiegyensúlyozott, derűs nevelését, 

fejlesztését, gondozását. 

 

 

 

 

Teufelné Glaub Ágnes 

óvodavezető 
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1. Az intézmény – alaptevékenységi körébe tartozó – fő 
feladatának, feladatainak bemutatása 

 

Az intézmény neve:     Dombóvári Szivárvány Óvoda 

Az intézmény címe:     7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10. 

OM azonosítója:     202289 

Elérhetősége: Telefon/fax:    06 74 465 315 

   E-mail:    szivarvanyovi@dombovar.hu  

   Honlap:    www.szivarvanyovidvar.hu 

 

A tagintézmény neve, címe:    Dombóvári Szivárvány Óvoda 

      Zöld Liget Tagóvodája 

7200 Dombóvár, Bezerédj u. 33.                     

Az intézmény fenntartója:   Dombóvár Város Önkormányzata 

Az intézmény fenntartójának címe:   7200 Dombóvár Szabadság utca 18. 

Az intézmény felügyeleti szerve:  Dombóvár Város Képviselő-testülete 

Az intézmény alapításának időpontja:  2003. 08. 1. 

Az alapító okirat száma:   IV./81-2/2021. 

Az intézmény típusa:     óvoda 

Az intézmény jogállása:    önálló jogi személy 

Az intézmény gazdálkodási besorolása:  önállóan működő költségvetési szerv 

Az intézmény képviseletére jogosult:  Földesi Nikoletta (óvodavezető) 

Az intézmény bankszámlaszáma:  11746043-15419150 

Az intézmény alaptevékenysége: 

Az intézmény közfeladata: 

▪ óvodai ellátás 

Az intézmény köznevelési alapfeladatai:  

▪ óvodai nevelés, 

▪ a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése, 

Óvodai nevelés alaptevékenysége: 

▪ Az óvodai ellátás keretében gondoskodik a gyermekek neveléséről a gyermek 

három éves korától a tankötelezettség kezdetéig. 

▪ Óvodai úszásoktatást biztosít saját tanuszoda fenntartásával a székhely 

intézményben. 

▪ Az óvodai nevelő munkát helyi pedagógiai programja szerint végzi. A szülők 

igényei alapján az óvoda, különböző szolgáltatást nyújt a gyerekek 

tehetséggondozása terén önkéntes foglalkozások formájában. 

▪ Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi gyerekkel együtt 

nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem-, illetve magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű 

mailto:szivarvanyovi@dombovar.hu
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gyermekek óvodai nevelését, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő gyermekek óvodai fejlesztését, felzárkóztatását.  

▪ A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a szociális helyzetből és 

fejlettségből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából Óvodai Integrációs Program 

szerinti foglalkozást biztosít. 

▪ Kapospula község tekintetében is biztosítja az óvodai ellátás közfeladatot a 

székhely intézményben. 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszámot az Alapító okirat tartalmazza, melyet 

a fenntartó határoz meg: 

Tagintézmények 
Maximális 

gyermeklétszám 

Csoportok 

száma 

Székhely Óvoda 165 gy. 6 csoport 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája 120 gy. 4 csoport 

 

Tagintézmények 

Alkalmazottak 

létszáma: 

Engedélyezett 

pedagógus 

létszám: 

Székhely Óvoda 25 fő 13 fő 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája 15 fő 8 fő 

 

2. A feladatok tárgyévi alakulásának bemutatása 
(legfontosabb jellemzők, mennyiségi mutatók, illetve 
azok változásának ismertetésével) 

 

 

A GYERMEKEK ÖSSZETÉTELÉNEK JELLEMZŐI 

 
2021. január 1. 

Dombóvári Szivárvány Óvoda  Szivárvány Zöld Liget Összesen 

 jan.1. jan.1. jan.1. 

Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető 

gyermeklétszám 
165 120 285 

Csoportok száma 6 4 10 

Gyermek létszám 137 97 234 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők száma 137 96 233 

Ebből óvodai jogviszonya szünetel 0 1 1 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 

nevelési igényű gyermekek száma 
5 2 7 

Bejáró gyermekek száma** 12 5 17 
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HH gyermekek száma 8 4 12 

HHH gyermekek száma 0 4 4 

Veszélyeztetett gyermekek száma  

(családba fog. gyám, tartósan beteg*) 
4 (3*) 3* 7 

Védelembe vett gyermekek száma 1 0 1 

Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 0 4 4 

Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 

(BTMN) 
2 4 6 

**bejáró gyermekek a Szivárvány Óvoda esetében Kapospula, Kaposszekcső és Mágocs 

településekről érkeznek, DSZO Zöld Liget Tagóvodánk esetében pedig Kapospula, Dalmand és Bikal 

településekről. 

 

2021. október 1. 

Dombóvári Szivárvány Óvoda  Szivárvány Zöld Liget Összesen 

 okt. 1. okt. 1. okt. 1. 

Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető 

gyermeklétszám 
165 120 285 

Csoportok száma 6 4 10 

Gyermek létszám 151 88 239 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők száma 151 87 238 

Ebből óvodai jogviszonya szünetel 0 1 1 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 

nevelési igényű gyermekek száma 
4 2 6 

Bejáró gyermekek száma** 17 3 20 

HH gyermekek száma 7 5 12 

HHH gyermekek száma 0 5 5 

Veszélyeztetett gyermekek száma  

(családba fog. gyám, tartósan beteg*) 
5 (4*) 0 5 

Védelembe vett gyermekek száma 1 0 1 

Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 0 5 5 

Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 

(BTMN) 
4 3 7 

**bejáró gyermekek a Szivárvány Óvoda esetében Kapospula, Kaposszekcső és Mágocs 

településekről érkeznek, DSZO Zöld Liget Tagóvodánk esetében pedig Kapospula településről. 
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2021. december 31. 

Dombóvári Szivárvány Óvoda  Szivárvány Zöld Liget Összesen 

 dec.31. dec.31. dec.31. 

Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető 

gyermeklétszám 
165 120 285 

Csoportok száma 6 4 10 

Gyermek létszám 155 93 248 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők száma 155 92 247 

Ebből óvodai jogviszonya szünetel 0 1 1 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 

nevelési igényű gyermekek száma 
7 3 10 

Bejáró gyermekek száma** 19 3 22 

HH gyermekek száma 7 5 12 

HHH gyermekek száma 0 5 5 

Veszélyeztetett gyermekek száma  

(családba fog. gyám, tartósan beteg*) 
6 (5*) 0 6 

Védelembe vett gyermekek száma 1 0 1 

Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 0 5 5 

Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 

(BTMN) 
8 8 16 

**bejáró gyermekek a Szivárvány Óvoda esetében Kapospula, Kaposszekcső, Mágocs és Szabadi 

településekről érkeznek, DSZO Zöld Liget Tagóvodánk esetében pedig Kapospula településről. 

 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Tanuszodája 

 

2021. évi úszásoktatások 
Dombóvári óvodáskorú 

gyermekek (fő) 
Vidéki óvodáskorú 

gyermekek (fő) 
Összesen 

(fő) 

II. turnus  
(2021. január 11-én indult) 5 alkalom 

91 0 91 

I.turnus  
(2021. október 19-én indult) 5 alkalom 

80 0 80 

II. turnus  
(2021. november 29-én indult) 5 alkalom 

77 0 77 

 

Az intézmény tanuszodája a járványügyi helyzet és műszaki okok miatt 2021. március és 

szeptember között nem üzemelt. A rendelkezések tekintetében továbbra sem tudtunk a 

Szivárvány Óvodán kívüli óvodákból és vidéki óvodákból vendégeket fogadni. A 

járványhelyzet miatt tanfolyamaink 5 alkalmasak voltak. 
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Dombóvári Szivárvány Óvoda – Sporttevékenység 

 

2021 novemberétől aerobic foglalkozások megtartására bérbe adtuk (terembérleti 

szerződéssel) tornaszobánkat egy héten egyszer. Rostás Andrea foglalkozásain a Szivárvány 

Óvodába járó gyermekek vehettek részt.  

 

 

Dombóvári Szivárvány Óvoda – Tehetséggondozás és gyógytestnevelés 

 

A tornaszoba további délutáni tevékenységeknek adott helyet. Óvodapedagógusaink 

vezetésével Ovi-kosár tehetséggondozó programon és gyógytestnevelésen vehettek részt a 

gyermekek.  

 

3. Annak ismertetése, hogy a rendelkezésre álló 
költségvetési forrásokkal milyen szinten (színvonalon) 
tudta az intézmény szakmai feladatait teljesíteni 

A fenntartó által biztosított költségvetés alapján gazdálkodott az intézmény. A költségvetés 

összességében kevés lehetőséget adott a szakmai tevékenységekhez szükséges anyagok, 

eszközök beszerzésére. Gyakran szülői támogatás kérésével tudtuk csak megvalósítani a 

Pedagógiai Programunkban meghatározott feladatainkat. 

A tanuszoda működési feltételei nem megfelelőek, így folyamatos karbantartást igényeltek a 

berendezések, melynek jelentős költsége volt. 

A nagyobb karbantartási munkák a tagintézményekben a nyári zárás ideje alatt lettek 

elvégezve, a karbantartók által. Összehangoltan, egymást segítve, együttműködve végezték el 

a feladatokat. 

 

Az év során megvalósított fejlesztések: 

Dombóvári Szivárvány Óvoda: 

• udvari teraszok térköves burkolása 

• csoportszobák tisztasági festése 

 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája: 

• csoportszobai ajtók cseréje 

• vezetői iroda felújítása 

 

4. A feladatellátás személyi feltételeinek összefoglaló 
bemutatása, értékelése 

Óvodáinkban az óvodapedagógusok felsőfokú végzettségűek, többen rendelkeznek 

szakirányú végzettséggel és szakvizsgával. A nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársak a 

törvényi előírásoknak megfelelően biztosítottak (dajkák, pedagógiai asszisztensek, 

óvodatitkár, úszómester). 

Az óvodapedagógusok nevelőmunkáját szakképzett dajkák és pedagógiai asszisztensek 

segítik. A sokrétű szervezési, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat és a kapcsolattartást az 

óvodatitkár segíti. A Szivárvány Óvodai tanuszoda működtetésével és a gyermekek vízhez 

szoktatásával kapcsolatos feladatokat az úszómester látja el. 
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Az óvodapedagógusok és a dajka munkatársak közül többen nagy szakmai tapasztalattal 

rendelkeznek, ami kedvező a nevelőmunka szempontjából. 

 

Az engedélyezett létszámkeret a Szivárvány Óvodában tudtuk, a Zöld Liget Tagóvodában 

nem tudtuk tartani. Az üres álláshelyek többször is meg lettek pályáztatva, sikertelenül. Így a 

zökkenőmentes óvodai nevelés biztosítása nehézséget jelentett. Pedagógiai asszisztens 

kolleganők alkalmazásával próbáltuk a hiányt megoldani, akik óvodapedagógus szakos 

hallgatók a Kaposvári Egyetemen. 

A karbantartási feladatokat saját alkalmazásban álló karbantartók végezhették ettől az évtől (1 

fő teljes munkaidős, 1 fő megváltozott munkaképességű (rehabos) pedig napi 4 órában). 

Hosszabb idejű közfoglalkoztatottat a fenntartó által engedélyezett létszámban (1 fő, takarító 

munkakörben) csak az év első felében tudtunk foglalkoztatni. Sajnos az ő távozása után nem 

találtunk arra alkalmas személyt. 

A takarítási feladatokat két megváltozott munkaképességű (rehabos) kolléganő végezte a két 

tagintézményben, mindkettő napi 4 órában látta el feladatát.  

 

5. Tárgyfeltételek rendelkezésre állásának megítélése, 
értékelése, a bekövetkezett esetleges változások 
feladatellátásra gyakorolt hatásának ismertetése 

Épületeink megfelelő komforttal és infrastruktúrával rendelkeznek, de felújításra szorulnak. 

Mindkét tagóvodában gondot okoztak a beázások, ami miatt a székhely intézményben állandó 

probléma a penész. A Zöld Liget Tagóvodában nincs tornaszoba, ami nehezíti a 

mozgásfejlesztés megvalósítását.  

Mindkét tagintézményben március hónapban megtörtént az udvari játszóeszközök kötelező 

felülvizsgálata, mely során mindkét tagóvodai játszótér „nem megfelelő” minősítést kapott. 

Azóta a kisebb javítási munkák lettek csak elvégezve, ami nem elegendő. 

A tárgyi feltételeket a lehetőségek kihasználásával folyamatosan próbáltuk fejleszteni, amihez 

csak szűkösen álltak rendelkezésre anyagi források. Óvodáink jól felszereltek, valamennyien 

rendelkeznek a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 

nevelőmunkát segítő játékokkal és egyéb eszközök nagy részével. 

A csoportszobák berendezése, bútorzata esztétikus, praktikus, de elhasználódott. A dekoráció 

igényessége, ötletessége a pedagógusokat dicséri, amit gyakran saját forrásukból teremtenek 

meg. A fejlesztő szobák jó feltételeket biztosítanak az egyéni, a kiscsoportos fejlesztő 

munkához és a fogadóórákhoz. A tornaszoba a mozgásfejlesztéshez ad kiváló lehetőséget. 

(Csak a székhelyintézményben.) 

Az óvodai udvarok sokféle mozgásra, játékra adnak lehetőséget minden évszakban, de a 

játékeszközök fejlesztésre szorulnak. A Szivárvány Tagóvoda udvarának talaja nagyon rossz 

minőségű. Az elmúlt években, több próbálkozás ellenére sem maradt meg a gyep bizonyos 

részeken. A gyepmentes területen több cm vastagságban por található. A gyermekek ott 

játszanak mozgásos/futó játékokat és közben belélegzik a felkavart port. A porok jellemzően a 

tüdőt és a légutakat károsítják. 

A nevelőmunkát segítő internet kiépítése megtörtént mindkét telephelyen, a fenntartó 

biztosított összesen 3 db laptopot a két intézményre, melynek nagyon örültünk. Szükséges 

lenne további laptopok beszerzése. Célunk, hogy minden óvodai csoportban rendelkezésre 

álljon 1 db laptop.   

Mivel az Oktatási Hivatal Bázisintézménye a székhelyintézmény, így gyakran jönnek 

továbbképzésre és hospitálásra a környékbeli óvodák pedagógusai. Nevelő- és oktatómunkánk 

sikeres megvalósításában a megfelelő tárgyi feltételek biztosításának nagy szerepe van.  
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Mivel manapság az óvodapedagógusokra rengeteg adminisztrációs teher hárul, ami tovább 

bővül a bázisintézményi és örökös zöld óvodai feladatokkal, szükséges lenne digitális 

adminisztráció bevezetésére, amely nagyban megkönnyítené a munkánkat.  

6. A tárgyévi szakmai feladatellátás leglényegesebb 
elemeinek összefoglaló értékelése 

 

• Nyitva tartás 

Mindkét tagintézmény 6:30 órától 17:30 óráig tart nyitva.  

 

• Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 

Az intézményben megvalósult az integrált nevelés, elláttuk a sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelését-oktatását. 

 

• Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése 

Az intézményben megvalósult a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek nevelése. 

 

• Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése 

Intézményünk integrált nevelést folytat, ellátjuk a hátrányos, a halmozottan hátrányos 

gyermekek nevelését-oktatását. 

 

• Működési feltételek alakulása 

A működéshez szükséges feltételeket a fenntartó biztosította.  

 

Közüzemi szolgáltatások: 

▪ fűtés, villany, víz 

▪ internet, telefon 

▪ biztonságtechnika 

▪ egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 

 

Bérjellegű juttatások: 

▪ munkabérek, járulékok 

▪ jutalmak 

▪ soros lépések 

▪ közlekedési költségek 

 

 

 

 

 

Dombóvár, 2022. március 09.        

 

 

 

 

......................................... 

Földesi Nikoletta 

óvodavezető 


