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Tisztelt Bizottság! 
 

A nevelési év lezárultát követően az önkormányzati óvoda vezetője szokásosan 

beszámol az előző nevelési évről, melyben átfogó tájékoztatást ad a fenntartó részére a 

feladatellátást illetően. A köznevelési törvény értelmében a fenntartó ellenőrizheti a 

köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a 

szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- 

és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében 

tett intézkedéseket, illetőleg értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 

programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka 

eredményességét. A fenntartó továbbá tanévenként – óvodák esetében nevelési 

évenként – legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az 

intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

17/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.3. pontja alapján a Humán 

Bizottság átruházott hatáskörében jár el a fenti fenntartói jogosítványokat illetően. 

 

Az idei év ismét jelentős változást hozott az önkormányzati óvodák életében. A 

Dombóvári Szivárvány Óvoda 2019-ben megválasztott vezetője, Földesi Nikoletta 

tavasszal jelezte, hogy elköltözik a városból, és kérte közalkalmazotti jogviszonyának 

megszüntetését 2022. július 31-vel. A mellékelt beszámolót az általa vezetett óvoda 

tekintetében még ő készítette a nyár folyamán. Augusztusban Berklné Farkas Edit látta 

el ideiglenesen a vezetői teendőket egy hónapra, aki a stafétát 2022. szeptember 1-jétől 

Müller Ágnes Zsuzsannának adta át 5 évre. A tavalyi beszámoló vonatkozásában ő 

képviseli a Szivárvány Óvodát és a Zöld Liget Tagóvodát. 

 

Az elmúlt nevelési évben az újdombóvári óvoda és a bölcsőde alkotta a Dombóvári 

Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményt, amely 2022. szeptember 1-jével 

beolvadt a Dombóvári Szivárvány Óvodába. Az óvodavezető Teufelné Glaub Ágnes 

vezetői megbízása ezzel megszűnt, és az új nevelési évben immár intézményvezető-

helyettesként tevékenykedik a Százszorszép Tagóvodában. 

 

Az elmúlt nevelési évben tehát két önkormányzati óvoda működött, a beszámolók az 

előterjesztés mellékletét képezik. Kijelenthető, hogy a nevelési munka továbbra is 

magas színvonalú, a feladatellátást sok más területhez hasonlóan a szakmai dolgozók 

fluktuációja, illetve hiánya nehezíti. 

 

Javaslom a beszámolók elfogadását. 

 



Határozati javaslat 

az önkormányzati fenntartású óvodák 2021/2022. nevelési évre vonatkozó 

beszámolójáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 

eljárva elfogadja a – 2022. augusztus 31-vel jogutódlással megszüntetett – Dombóvári 

Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézménynek, valamint a Dombóvári Szivárvány 

Óvodának a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó átfogó tevékenységéről szóló 

beszámolóját. 

 

 

          Horváth József Lászlóné 
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