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Tisztelt Bizottság! 

 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 17/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.3.9. 

pontja alapján a Humán Bizottság átruházott hatáskörében dönt a kötelező felvétel 

biztosítása után az üres óvodai férőhelyekre történő felvételről. 

 

A Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájának vezetője azzal a 

kéréssel fordult a fenntartóhoz, hogy engedélyezze egy felvételi körzeten kívüli – 

döbröközi – lakóhellyel rendelkező gyermek felvételét az újdombóvári feladatellátási 

helyre.  

 

A képviselő-testület a 2022/2023. nevelési évben az önkormányzati óvodákban 

indítható óvodai csoportokról és a kötelező felvétel biztosítása után fennmaradó üres 

óvodai férőhelyek betöltéséről szóló májusi döntésében úgy rendelkezett, hogy  

valamennyi dombóvári óvodai feladatellátási hely a kötelező felvétel biztosítása után a 

2022/2023. nevelési év kezdete után az alapító okiratban rögzített maximális létszámig 

felveheti azt a körzetébe tartozó gyermeket, aki a harmadik életévét a nevelési év 

kezdetétől számított fél éven belül tölti be, valamint a körzetén kívüli óvodaköteles 

azon gyermeket is, aki a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (9) 

bekezdése szerint életvitelszerűen Dombóváron él vagy költözés miatt itt fog élni, 

illetve ennek hiányában előzetes polgármesteri jóváhagyás után abban az esetben, ha 

valamelyik szülő Dombóváron dolgozik. 

 

Az érintett gyermek a harmadik életévet már betöltötte, de csak a jövő szeptembertől 

lesz óvodaköteles, így a testületi döntés alapján nem tudja felvenni az újdombóvári 

óvoda. 

 

A Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájában a felvehető gyermekek 

maximális létszáma 140 fő, szabad férőhely is rendelkezésre áll, így javaslom a 

gyermekek felvételét jóváhagyni. 

 

Határozati javaslat 

a kötelező felvétel után fennmaradó üres óvodai férőhely betöltésének 

engedélyezéséről a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájába 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörben 

eljárva hozzájárul a döbröközi lakóhellyel rendelkező Török Erik Kristóf felvételét a 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájába a kötelező óvodai felvétel 

után fennmaradó szabad férőhelyre a 2022/2023. nevelési évtől. 

 

 

          Horváth József Lászlóné 

                   bizottsági elnök 

 


