
 
 
 
 
 
 
 

 
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY  

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY 

Hivatali kapu: GYAMHIV17, KRID azonosító: 508809755 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Telefon: (36 74) 501-230 Fax: (36 74) 415-686 E-Mail: hivatal@tolna.gov.hu Honlap: 

www. kormanyhivatal.hu 

Iktatószám: TOC/24/47-19/2022 

Ügyintéző: dr. Juhászné Eszenyi Ildikó     

    

Tárgy: engedélyes adatainak módosítása        Tárgy: engedélyes adatainak 

 a szolgáltatói nyilvántartásban 

H A T Á R O Z A T 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: kormányhivatal) a Dombóvár Város Önkormányzata 

(7200 Dombóvár, Szabadság utca. 18.) által fenntartott Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

(7200 Dombóvár, III. utca 34.) engedélyes (székhely), valamint a Dombóvári Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje (7200 Dombóvár, Kórház utca. 35.) engedélyes (telephely) adatait a szolgáltatói 

nyilvántartásban 2022. szeptember 1. napjával az alábbiak szerint  

 

módosítja. 

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde néven új székhelyintézmény kerül bejegyzésre. 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje telephely neve Dombóvári Szivárvány Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje néven módosításra kerül. A telephely áthelyezésre kerül a Dombóvári 

Százszorszép Óvoda és Bölcsőde székhelyintézményből a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

székhelyintézményhez, ezáltal a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde (S0530487) 

székhelyintézmény törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból. 

A telephely összes engedélyezett férőhelyszáma 72 főről 84 főre bővül.  

A szolgáltatás időtartama 2022. december 31. napjáig, ideiglenes hatályúra módosul. 

 

Az adatmódosítást követően a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok a következőek: 

 

Az engedélyes fenntartójának adatai 

Neve:   Dombóvár Város Önkormányzata 

Székhelye:     7200 Dombóvár, Szabadság utca. 18. 

Adószáma:     15733555-2-17 

Törzskönyvi azonosító:   733557 

Típusa:     önkormányzati 

Telefonszáma:     74/564-564 

Telefax száma:     74/564-501 

E-mail címe:     onkormanyzat@dombovar.hu 

Honlap címe:    www.dombovar.hu 

A fenntartó képviselőjének neve: Pintér Szilárd 

Beosztása:    polgármester 

Telefonszáma:    74/564-500 

E-mail címe:    onkormanyzat@dombovar.hu 

A kapcsolattartó neve:    dr. Farkas-Szabó András 

Beosztása:     irodavezető 

Telefonszáma:     74/564-514 

E-mail címe:     farkasa@dombovar.hu 

 

mailto:onkormanyzat@dombovar.hu
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Az intézmény (székhely) adatai 

Neve:      Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

Címe:      7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. 

Szolgáltatási hely típusa:  székhely 

Ágazati azonosítója:    S0549068  

Adószáma:     15419150-2-17 

Törzskönyvi azonosító száma:   419154 

Telefonszáma:     74/465-315 

Telefax száma:     - 

E-mail címe:     szivarvanyovi@dombovar.hu 

A kapcsolattartó neve:    Müller Ágnes Zsuzsanna 

Beosztása:     intézményvezető 

Telefonszáma:     74/465-315 

E-mail címe:     szivarvanyovi@dombovar.hu 

 

Az engedélyes (telephely) adatai:  

Neve:     Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 

Címe:     7200 Dombóvár, Kórház u. 35. 

Szolgáltatási hely típusa:  telephely 

Ágazati azonosítója:   S0549068S0303042 

Telefonszáma:    74/466-424 

E-mail címe:    bolcsode@dombovar.hu 

A kapcsolattartó neve:    Bálintné Bende Klaudia 

Beosztása:     bölcsődevezető 

Telefonszáma:     74/466-424 

E-mail címe:     bolcsode@dombovar.hu 

 

Ellátási forma:  személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

alapellátások – gyermekek napközbeni ellátása 

Ellátás típus:  bölcsődei ellátás 

Ellátás-altípus: bölcsőde 

A szolgáltatás ellátási területe:   Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, 

Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, 

Lápafő, Nak, Szakcs, Várong települések közigazgatási területe  

A szolgáltatás kezdete:   1998. 01. 01. 

A bejegyzés hatálya:   ideiglenes  

Szolgáltatás vége:   2022. december 31. 

Összes férőhelyek száma:  84 

Állami támogatást igényel. 

Befogadott létszám:   84 

 

Ellátási szerződéssel működő szolgáltatás. 

Szerződő fél neve: Attala Község Önkormányzat 

Szerződés időtartama: határozatlan 

Szerződés kezdete: 2021. december 16. 
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Szerződő fél neve: Csibrák Község Önkormányzata 

Szerződés időtartama: határozatlan 

Szerződés kezdete: 2021. december 16. 

 

Szerződő fél neve: Csikóstőttős Község Önkormányzata 

Szerződés időtartama: határozatlan 

Szerződés kezdete: 2021. december 16. 

 

Szerződő fél neve: Dalmand Község Önkormányzata 

Szerződés időtartama: határozatlan 

Szerződés kezdete: 2021. december 16. 

 

Szerződő fél neve: Döbrököz Község Önkormányzata 

Szerződés időtartama: határozatlan 

Szerződés kezdete: 2021. december 16. 

 

Szerződő fél neve: Gyulaj Községi Önkormányzat 

Szerződés időtartama: határozatlan 

Szerződés kezdete: 2021. december 16. 

 

Szerződő fél neve: Jágónak Község Önkormányzata 

Szerződés időtartama: határozatlan 

Szerződés kezdete: 2021. december 16. 

 

Szerződő fél neve: Kapospula Község Önkormányzata 

Szerződés időtartama: határozatlan 

Szerződés kezdete: 2021. december 16. 

 

Szerződő fél neve: Kaposszekcső Község Önkormányzata 

Szerződés időtartama: határozatlan 

Szerződés kezdete: 2021. december 16. 

 

Szerződő fél neve: Kocsola Község Önkormányzata 

Szerződés időtartama: határozatlan 

Szerződés kezdete: 2021. december 16. 

 

Szerződő fél neve: Kurd Község Önkormányzata 

Szerződés időtartama: határozatlan 

Szerződés kezdete: 2021. december 16. 

 

Szerződő fél neve: Lápafő Község Önkormányzata 

Szerződés időtartama: határozatlan 

Szerződés kezdete: 2021. december 16. 

 

Szerződő fél neve: Nak Község Önkormányzata 

Szerződés időtartama: határozatlan 

Szerződés kezdete: 2021. december 16. 
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Szerződő fél neve: Szakcs Község Önkormányzata 

Szerződés időtartama: határozatlan 

Szerződés kezdete: 2021. december 16. 

 

Szerződő fél neve: Várong Község Önkormányzata 

Szerződés időtartama: határozatlan 

Szerződés kezdete: 2021. december 16. 

 

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(továbbiakban: Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség) 2022. július 13. napján kelt, 36730/566-

3/2022 ált. számú szakhatósági állásfoglalása alapján a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert 

Bölcsődéje (továbbiakban: bölcsőde) szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosításához tűzvédelmi 

szempontból az alábbi feltétellel járult hozzá: a villámvédelmi rendszer időszakos felülvizsgálatában 

megállapított hibákat ki kell javítani. A 2022. augusztus 18. napján kelt, 36730/566-6/2022 ált. számú 

tájékoztatás szerint a tűzvédelmi szemle során megállapított hiányossággal kapcsolatosan a fenntartó 

által a Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek megküldött dokumentumok alapján az 

intézkedések időlegesen kielégítik a szakhatósági állásfoglalásban tett kikötést. A Dombóvári 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség a végleges megoldás elkészültéig támogatja az ideiglenes engedély 

kiadását, a hiánypótlásra adott új határidő: 2022. december 31. 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatalának TO-02/NEO/6156-6/2022. számú 

tájékoztatása alapján a 7200 Dombóvár, Kórház u. 35. szám alatt található bölcsőde szolgáltatói 

nyilvántartásba történő adatmódosításának közegészségügyi akadálya nincs.  

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatalának Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztálya TO-05I/31/632-3/2022. számú tájékoztatása alapján élelmiszer-higiéniai és 

élelmiszer biztonsági szempontból a 7200 Dombóvár, Kórház u. 35. szám alatt található bölcsőde 

szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosításnak akadálya nincs.  

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 

TOD/ETDR/1187-6/2022 számú tájékoztatása alapján a Dombóvár 2894/2 hrsz. alatti ingatlan (telephely) 

a szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosításhoz az engedélyesre vonatkozó építéshatósági 

követelményeknek – ideértve az akadálymentesítést is – megfelel. 

 

A kormányhivatal a jelen döntés véglegessé válását követő nyolc napon belül a szükséges számú 

példányban, hivatalból – tanúsítvány elnevezéssel – hatósági igazolványt állít ki a fenntartó részére. A 

tanúsítványt az engedélyes címén jól látható módon ki kell függeszteni. A kormányhivatal a korábbi 

tanúsítványt bevonja. 

 

A kormányhivatal felhívja a fenntartó figyelmét, hogy a szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a 

jogszabályban foglaltaknak. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy kettőszázezer 

forintig terjedő igazgatási bírság szabható ki. 

 

A kormányhivatal tájékoztatja a fenntartót, hogy egy hónapon belül köteles kérni a szolgáltatói 

nyilvántartásban rögzített adatok módosítását a jogszabályban megjelölt feltételek fennállása esetén. 
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Tájékoztatja továbbá, hogy a fenntartót a változástól számított 15 napon belül bejelentési kötelezettség 

terheli, ha az engedélyezés alapjául szolgáló egyéb lényeges körülményekben változás áll be, azonban 

ezek a változások az adatmódosítást nem teszik szükségessé. 

 

Az eljárás illetékmentes. Az ügyben eljárási költség nem keletkezett, így annak viseléséről nem kell 

rendelkezni. 

 

A határozat a közléssel végleges. 

  

A határozat közlésétől számított 30 napon belül - jogsértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható. 

A keresetlevelet a Pécsi Törvényszéknek (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) címezve a kormányhivatalhoz kell 

benyújtani.  

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. A nyomtatvány megtalálható a http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-

nyomtatvanyok weboldalon. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az 

űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon 

keresztül köteles benyújtani a keresetlevelet.  

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A 

keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben 

azonnali jogvédelem keretében a halasztó hatály elrendelése, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes 

bizonyítás elrendelése kérhető. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni 

azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek 

igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. 

A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni, azonban azt a kereseten 

leróni (megelőlegezni) nem kell.  

 

INDOKOLÁS 

 

A Dombóvár Város Önkormányzata (továbbiakban: fenntartó) által fenntartott Dombóvári Százszorszép 

Óvoda Tündérkert Bölcsődéje (7200 Dombóvár, Kórház utca 35.) engedélyes a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Sznyr.) alapján hatályos bejegyzéssel rendelkezik a 

szolgáltatói nyilvántartásban. 

 

A fenntartó 2022. július 1. és 2022. augusztus 3. napján elektronikus úton adatmódosítási kérelmet 

nyújtott be a kormányhivatal részére tekintettel arra,. hogy a Dombóvári Százszorszép Óvoda és 

Bölcsőde székhelyintézményt jogutódlással meg kívánja szüntetni, az intézmény beolvad a Dombóvári 

Szivárvány Óvodába, amelynek feladatköre kibővül a bölcsődei ellátással. Az új székhelyintézményt 

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde néven kéri bejegyeztetni, egyúttal ezen székhelyintézményhez 

kívánja áthelyeztetni a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje telephelyet. Továbbá 

kérelmében előterjesztette, hogy a telephely nevét Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 

névre kívánja módosítani, valamint a bölcsőde férőhelyeinek számát 72-ről 84-re kívánja módosítani. 

A fenntartó a kérelemhez az alábbi iratokat csatolta: 

 Szakmai programot, 

 Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 51/2022. (VIII. 31.) határozatát a 

Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyásáról, 

http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok
http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 106/2022. (V. 31.) Kt. határozatát a 

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde jogutódlással történő megszüntetéséről, 

 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 107/2022. (V. 31.) Kt. határozatát a 

Dombóvári Szivárvány Óvoda átszervezéséről, 

 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 107/2022. (V. 31.) Kt. határozatát új 

csoport indításáról a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéjében 2022. szeptember 

1-jétől, 

 a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde megszüntető okiratát, 

 IV./74-5/2022 számú módosító okiratot. 

 

Továbbá a fenntartó 2022. augusztus 23. napján módosító kérelmében megküldte a kormányhivatalnak 

az alábbi dokumentumokat: 

- 15 db ellátási szerződés módosítását, 

- IV./74-8/2022. számú Alapító okiratot. 

 

Az Sznyr. 27. §  (1) bekezdése alapján a fenntartó köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói 

nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltoznak. 

 

Az Sznyr. 27. §  (3) bekezdése alapján az adatmódosítás iránti kérelemhez csak a változással 

összefüggő, valamint az adatmódosítás során jogszabály alapján vizsgálandó egyéb körülményekkel 

kapcsolatos – 5. melléklet szerinti – iratokat kell csatolni. 

 

Az Sznyr. 28. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdésben nem említett esetben a fenntartó az 

adatmódosítást azt megelőzően köteles kérelmezni, hogy az engedélyest elkezdené az adatmódosítás 

iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően működtetni. 

 

Az Sznyr. 30. § (2) bekezdése alapján a működést engedélyező szerv a változással összefüggő 

körülményeket vizsgálja, és ezekkel kapcsolatban folytat le bizonyítási eljárást. 

Az Sznyr. 19. § (1) bekezdése alapján a működést engedélyező szerv a lakhatási szolgáltatást biztosító 

ingatlant, a foglalkoztatási helyet, egyéb esetben a szolgáltatást ideiglenes hatállyal jegyzi be, ha a 

tűzvédelmi szakhatóság a hozzájárulását határozott időre adja meg, vagy a miniszteri rendeletben 

meghatározott nem ágazati feltételekre vonatkozó jogszabály alapján ideiglenes hatályú bejegyzésnek 

van helye. 

 

Az eljárás során a kormányhivatal megállapította, hogy a fenntartó a jogszabályban meghatározott időben 

nyújtotta be a kérelmét, valamint a kérelemhez az Sznyr. 5. melléklete szerinti iratokat becsatolta. 

 

A kormányhivatal a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

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

(továbbiakban: NM rendelet) 4/C. § (7) bekezdése alapján a TOC/24/47-7/2022. számú végzésével 

megkereste a Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, hogy az ellátás helyére vonatkozó létesítési, 

használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése kérdésében szakhatósági állásfoglalást 

adjon ki. A Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. július 13. napján kelt, 36730/566-3/2022 ált. 

számú levelében az alábbiakról tájékoztatta a kormányhivatalt: „a 2022. július 13-án megtartott helyszíni 

szemle alapján megállapítottam, hogy a tűzvédelmi előírások csak részben valósultak meg, ezért a 

hozzájárulásomat az alábbi kikötéssel adtam meg az engedély kiadásához  



7 
 

 - A villámvédelmi rendszer időszakos felülvizsgálatában megállapított hibákat ki kell javítani. Határidő: 

2022. augusztus 15.” 

A Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. augusztus 18. napján kelt, 36730/566-5/2022 ált. 

számú levelében az alábbiakról tájékoztatta a kormányhivatalt: „A tűzvédelmi szemlénk során 

megállapított hiányossággal kapcsolatban részünkre megküldött dokumentumot megvizsgáltuk és 

megállapítottuk, hogy a tett intézkedések időlegesen kielégítik a szakhatósági állásfoglalásunkban tett 

kikötést. A végleges megoldás elkészültéig támogatjuk az ideiglenes engedély megadását.” 

A Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. augusztus 19. napján kelt, 36730/566-6/2022 ált. 

számú levelében tájékoztatta a kormányhivatalt, hogy a hiánypótlásra adott új határidő 2022. december 

31. 

 

A kormányhivatal az NM rendelet 4/C. § (1) bekezdés cb) pontja alapján a TOC/24/47-4/2022. számú 

levelében megkereste a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatalát az engedélyesre 

vonatkozó közegészségügyi, az ivóvíz-minőségi, a hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek, valamint a 

kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés 

szakkérdésének vizsgálata ügyében. A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatalának 

Népegészségügyi Osztálya 2022. július 26. napján a TO-02/NEO/6156-2/2022. számú levelében 

tájékoztatta a kormányhivatalt, hogy a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban történő adatmódosítása 

kapcsán közegészségügyi kifogást nem emel. 

 

A kormányhivatal az NM rendelet 4/C. § (1) bekezdés ca) pontja alapján a TOC/24/47-5/2022. számú 

levelében megkereste a Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatalát, hogy az élelmiszer-

higiénia és élelmiszer-biztonság jogszabályi követelményeinek való megfelelés szakkérdését vizsgálja 

meg. A Tamási Járási Hivatal 2022. július 13. napján kelt, TO-05I/31/632-3/2022. számú levelében az 

alábbiak szerint tájékoztatta a kormányhivatalt: „a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az 

engedélyes a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, élelmiszer-biztonsági hiányosság vagy eltérés 

nem tapasztalható”. 

 

A kormányhivatal az NM rendelet 4/C. § (4) bekezdésének ba) pontja alapján a TOC/24/47-6/2022 számú 

levélben megkereste a Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Osztályt, hogy az engedélyesre vonatkozó építéshatósági követelmények - ideértve az 

akadálymentesítést is - jogszabályi követelményeinek való megfelelés szakkérdést vizsgálja meg. Az 

Építésügyi Osztály 2022. július 18. napján kelt, TOD/ETDR/1187-6/2022 számú levelében tájékoztatta a 

kormányhivatalt, hogy a 2022. július 11-én és a 2022. július 16-án megtartott helyszíni szemle és a 

rendelkezésre álló adatok alapján megállapításra került, hogy az engedélyesre vonatkozó építéshatósági 

követelményeknek - ideértve az akadálymentesítést is - szakkérdés tekintetében a csoportszoba 

kialakítása és az épület akadálymentesítése a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel. 

 

A kormányhivatal 2022. augusztus 15. napján helyszíni szemlét tartott az engedélyesnél, mely során 

megállapítást nyert, hogy a tárgyi feltételek megfeleltek az NM rendelet 11. számú mellékletében rögzített 

feltételeknek. 

 

A fenntartó által csatolt iratokból megállapította a kormányhivatal, hogy az intézmény 

alapdokumentumaiban a módosítások átvezetésre kerültek. Az élelmiszer-higiénia és élelmiszer-

biztonság jogszabályi követelményeinek megfelel az intézmény. Az engedélyesre vonatkozó 

közegészségügyi, az ivóvízminőségi, a hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási 
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szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai 

biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak a bölcsőde megfelel. A 

Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez 

tűzvédelmi szempontból ideiglenesen, 2022. december 31. napjáig hozzájárult. Erre tekintettel a 

kormányhivatal a szolgáltatás időtartamát 2022. december 31. napjáig, ideiglenes hatályúra módosította. 

A fenntartó a szolgáltatás nyújtás személyi és tárgyi feltételeit biztosítani tudja. 

 

A kormányhivatal gondoskodott az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő adatainak 

módosításáról az alábbiak szerint: 

- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde néven új székhelyintézmény került bejegyzésre. 

- A Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje telephely áthelyezésre került a Dombóvári 

Százszorszép Óvoda és Bölcsőde székhelyintézménytől a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

székhelyintézményhez, ezáltal a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde (S0530487) 

székhelyintézmény törlődött a szolgáltatói nyilvántartásból. 

- A Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje telephely neve Dombóvári Szivárvány Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje néven módosításra került. 

-  A telephely összes engedélyezett férőhelyszáma 72 főről 84 főre bővült.  

- A szolgáltatás időtartama ideiglenes hatályúra módosult. 

 

Az Sznyr. 8. § (2) bekezdése értelmében az engedélyes – ha a működést engedélyező szerv későbbi 

időpontot nem állapít meg – az adatmódosítás véglegessé válásának időpontjától kezdődően 

működtethető az adatmódosításnak megfelelően. 

 

Az engedélyes adatmódosítását az Sznyr. 27-34. §-ai, míg a szolgáltatói nyilvántartás tartalmát az Sznyr. 

6. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A szolgáltatás feltételeire a Gyvt.-ben és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV.30.) NM rendeletben foglaltak alapján hívta fel a kormányhivatal a fenntartó figyelmét. 

 

A működést engedélyező szerv az Sznyr. 40. § (1) h) pontja alapján az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében, 

illetve a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben bírságot szabhat ki. Az Szt. 92/L. § (1) 

bekezdése alapján a működést engedélyező szerv szociális igazgatási bírságot (a továbbiakban: bírság) 

szabhat ki.  Az Szt. 92/M. § (3) bekezdése szerint a bírság legmagasabb összege 200 000 forint. 

 

A határozat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § 

(1), 81. § (1), 116. § (1)-(2) bekezdésén és 114. § (1) bekezdésén alapul. A kormányhivatal hatáskörét és 

illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról 

szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet 13. § b) pontja, valamint az Sznyr. 3-4. §-a állapítja meg. Az eljárás 

illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 2. melléklete 

biztosítja. Az eljárási költség viseléséről az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján adott a kormányhivatal 

tájékoztatást.  

 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése 

alapján a keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény 
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közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez 

benyújtani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az elsőfokon 

eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani. A Kp. 39. § (2) bekezdése kimondja, hogy a jogi képviselő 

nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A 

Kp. 28. § (1) bekezdése alapján a beadványt elektronikus úton, postai úton vagy közvetlenül a bíróságnál 

kell benyújtani. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja. 

A bíróság hatáskörét a Kp. 12. §-a rögzíti.  

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: 2010. évi CLXXXIV. törvény) 3/A. §-a szerint a közigazgatási 

kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. mellékletben meghatározott 

illetékességi területen járnak el. A 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklete alapján Baranya megye, 

Somogy megye és Tolna megye illetékességi területén a Pécsi Törvényszék jár el. 

 

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem 

tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A (2) bekezdés kimondja, 

hogy tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. A tárgyalás tartása 

iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.  

 

A Kp. 39. § (6) bekezdése kimondja, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél 

benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.  

 

A Kp. 50. § (1) bekezdése alapján, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal 

előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony 

ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet 

kérhet. A Kp. 50. § (2) bekezdése szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály 

elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése. A 

Kp. 50. § (4) bekezdése alapján a kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek 

az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat 

csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. 

 

Az elektronikus benyújtásról a Kp. 29. §-a és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

604-621. §-ai szólnak. 

  

A bírósági felülvizsgálati eljárás illetékének mértékéről az Itv. 45/A. § (1) bekezdése, az illetékfeljegyzési 

jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.  

 

Szekszárd, elektronikus aláírás napján 

 

Dr. Horváth Kálmán főispán nevében és megbízásából: 

  

 

 Farkasné Nemes Judit 

   osztályvezető 
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