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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a márciusi rendes ülésén vizsgálta felül az óvodai ellátás
intézményrendszerét, és arról döntött, hogy a Dombóvári Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde nevelési-oktatási intézményt 2017. augusztus 1-jével jogutódlással meg
kívánja szüntetni a Dombóvári Gyermekvilág Óvodába történő beolvadással, és a
Dombóvári Gyermekvilág Óvodát ennek megfelelően kívánja átszervezni. A testület
felhatalmazott arra, hogy a vonatkozó törvényekben előírt véleményezési joggal
rendelkező szervezetek véleményét kérjem ki, és azokat terjesszem a Képviselőtestület elé a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde megszüntető okiratának,
illetve a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda alapító okirata módosításának tervezetével
együtt.
A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda átszervezésének elemei az alábbiak szerint
kerültek meghatározásra:
a. A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda a Dombóvári Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde általános jogutódja 2017. augusztus 1-jétől, a beolvadás folytán a
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda közfeladata és alaptevékenysége kiegészül a
bölcsődei ellátással és a tanuszoda működtetésével, az intézmény típusa
többcélú intézményre, azon belül óvoda-bölcsődére változik.
b. A beolvadással az intézmény székhelye a Dombóvár, Zrínyi utca 10. alatti
ingatlan, a Dombóvár, Kórház utca 35. alatti bölcsőde az intézmény telephelye,
a Dombóvár, Bezerédj utca 33., és a Dombóvár, III. utca 34. alatti óvodai
feladatellátási hely az intézmény tagintézménye lesz.
c. Az óvodai feladatellátási helyeken a felvehető maximális gyereklétszám a
csoportszobák tényleges alapterületére és az egy gyermekre előírt négyzetméter
szükségletre tekintettel kerül pontosításra.
A köznevelési törvény értelmében a fenntartó - a július-augusztus hónapok kivételével
- nevelési évben óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem
adhatja át, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntethet meg, az óvoda
feladatait nem változtathatja meg. A köznevelési intézmény fenntartója az intézkedés
tervezett végrehajtása évének május utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelésioktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, illetve a nevelési-oktatási intézmény
átszervezésével kapcsolatban. A fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével,
feladatának megváltoztatásával összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény
alkalmazotti közössége, az óvodaszék, a szülői szervezet, a nemzetiségi nevelésoktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal – az
érintett települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos
nemzetiségi önkormányzat véleményét. A bölcsőde miatt a gyermekvédelmi törvény
rendelkezésének megfelelően a Tolna Megyei Kormányhivatal véleményét is ki kellett
kérni.

A megküldött vélemények az előterjesztéshez csatolva, az összevonás ellen kifogás
nem merült fel.
A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beolvadásával a Dombóvári
Gyermekvilág Óvoda jelenlegi vezetője, Teufelné Glaub Ágnes marad az igazgató,
viszont Tarr Ágnes vezetői megbízását a beolvadás időpontjával vissza kell vonni,
amelyre a közalkalmazotti törvény lehetőséget ad. Igazgató asszony már a felmentését
tölti, augusztus 1-jétől mentesül a munkavégzés alól, és a hátralévő négy hónapra
(augusztus-november) az előző időszak illetménye alapján számított távolléti díjat kap,
vagyis a vezetői pótléka kiesésének nincs hatása a bérére.
Az összevonással az egyik igazgató által betöltött pedagógusi státusz szabadul fel,
továbbá elegendő egy óvodatitkár, de a pedagógiai asszisztensek előírt létszáma 3
óvodai csoportonként 1 fő, így a jelenlegi négy helyett összesen öt asszisztensre lesz
szükség az egyesített óvoda esetében, mivel 15 csoport fog indulni a következő
nevelési évben is. Az óvodások száma tekintetében a jelen ülés napirendjén szereplő,
az indítható csoportokkal foglalkozó másik előterjesztés ad információt.
Az elnevezések tekintetében az alábbi javaslatok fogalmazódtak meg:
− Az egységes óvoda neve mindenképpen tartalmazza továbbra is a
„Szivárvány” nevet, a 2013-ban – az iskolai feladatok állam általi átvétele
miatt – némileg kényszerűen bevezetett „Gyermekvilág” megjelölés
elhagyható.
− A bölcsőde szeretné felvenni a „Tündérkert” megnevezést.
− A Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény a „Zöldliget” szót szeretné a
nevében tudni a tulajdonnév helyett (Bezerédj Amália az első volt, aki a
magyar irodalomban a gyermekvilággal foglalkozott, dombóvári kötődése
nincs).
− Az újdombóvári óvoda a régi nevét, vagyis a „Százszorszép” elnevezést
szeretné hivatalosan használni, az átszervezés miatt immár
tagintézményként.
A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde megszüntetéséhez – a Magyar
Államkincstár által közzétett formanyomtatvány alapján elkészített – megszüntető
okirat elfogadása szükséges. Az államháztartási törvény szerint egy költségvetési szerv
a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésével és a törzskönyvi nyilvántartásból
való törlésével jön létre, illetve szűnik meg; a költségvetési szerv törzskönyvi
nyilvántartásba való bejegyzését megelőzően, illetve a költségvetési szerv törzskönyvi
nyilvántartásból való törlését követően a költségvetési szerv által megkötött szerződés
semmis. A megszüntető okiratban rendelkezni kell a megszüntetés okáról, a megszűnő
költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátásáról, és meg kell jelölni azt a
naptári napot ameddig, vagy azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan, és
meghatározható azon kör, mérték, amelyre kiterjedően a költségvetési szerv utoljára
kötelezettséget vállalhat. A költségvetési szerv ezzel ellentétes kötelezettségvállalása
semmis.

A megszüntetés érinti a kapospulai önkormányzattal fennálló feladatellátási
szerződést, mivel a községi óvodások ellátása 2016. szeptember 1-jétől a Dombóvári
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelyén biztosított. A megállapodás módosításának
tervezete mellékelve.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatok elfogadását kérem.
I. Határozati javaslat
a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde jogutódlással történő
megszüntetéséről és az intézményvezetői megbízás visszavonásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde nevelési-oktatási intézményt az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 11. §-ának rendelkezései alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 14. §ában foglaltak szerinti mellékelt megszüntető okirattal 2017. augusztus 1-jével
általános jogutódlással, egyesítéssel megszünteti a Dombóvári Gyermekvilág
Óvodába történő beolvadással. A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
jogutódja a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda, a költségvetési szerv utolsó
működési napja 2017. július 31.
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésben foglaltakról a
megszüntető okiratban elfogadottak szerint gondoskodik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat aláírására
és a Magyar Államkincstárhoz történő beküldésére, illetve a törzskönyvi
nyilvántartásból való törlés kezdeményezésére, további a megszüntetéshez
kapcsolódó további intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
2. A Képviselő-testület Tarr Ágnesnek, a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
igazgatójának az intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízását a költségvetési
szerv megszűnésének napjával visszavonja a nevelési-oktatási intézmény
megszüntetésére tekintettel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkáltatói
intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. július 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

II. Határozati javaslat
a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda átszervezéséről és alapító okiratának
módosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári
Gyermekvilág Óvoda nevelési-oktatási intézményt az alábbiak szerint szervezi át
2017. augusztus 1-jétől:
a. A nevelési-oktatási intézménybe a Dombóvári Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde költségvetési szerv beolvad, annak általános jogutódja 2017.
augusztus 1-jétől, a beolvadás folytán a költségvetési szerv közfeladata és
alaptevékenysége kiegészül a bölcsődei ellátással és a tanuszoda
működtetésével.
b. Az intézmény típusa többcélú intézmény, azon belül óvoda-bölcsőde.
c. A nevelési-oktatási intézmény elnevezése: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Dombóvár, a rövid neve: Dombóvári Szivárvány Óvoda.
d. A nevelési-oktatási intézmény székhelye: Dombóvár, Zrínyi utca 10.
e. A nevelési-oktatási intézmény tagintézményeinek elnevezése:
− Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöldliget Tagóvodája a Dombóvár,
Bezerédj utca 33. alatti feladatellátási helyen.
− Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája a
Dombóvár, III. utca 34. alatti feladatellátási helyen.
− Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődei Tagintézménye
a Dombóvár, Kórház utca 35. alatti telephelyen.
f. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám:
− Székhely: 165 fő
− Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöldliget Tagóvodája: 120 fő
− Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája. 140 fő
− Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődei Tagintézménye:
60 fő.
2. A Képviselő-testület a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda alapító okiratának
módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat
módosítását aláírja, és intézkedjen a törzskönyvi nyilvántartásba való változásbejelentés iránt.
3. A Képviselő-testület a Kapospula Község Önkormányzatával a községben
lakóhellyel rendelkező óvodaköteles gyermekek óvodai nevelésben való
részesítésére kötött feladatellátási szerződés módosítását a melléklet szerint
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak megkötésére.
4. A Képviselő-testület a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár engedélyezett
létszámát 2017. augusztus 1-jétől összesen 71 főben állapítja meg 1 fő óvodatitkár
és 5 fő pedagógiai asszisztens alkalmazásával.

Határidő: 2017. július 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Önkormányzati Iroda
Kiss Béla
alpolgármester

