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Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Dombóvár Város 
Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete tárgyú előterjesztésben foglalt 
döntési javaslatokról nem foglal állást, és javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
előterjesztést a 2019. február 28-i rendes képviselő-testületi ülésen tárgyalja meg.  
 
 
Dombóvár, 2019. február 14.  
 

Molnár Tünde s.k. 
bizottsági elnök 
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a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár 2019. évi heti és éves nyitvatartási 
rendjéről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 
eljárva a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár heti és éves nyitvatartási rendjét az 
alábbiak szerint határozza meg a 2019. évre: 

1. A heti nyitvatartási rend: 

 Nyitvatartás 
Dombóvári Szivárvány Óvoda (székhely) hétfőtől péntekig 6,30-17,30 
Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája hétfőtől péntekig 6,00-17,00 
Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája hétfőtől péntekig 6,30-17,30 
Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje hétfőtől péntekig 6,00-17,00 

 

2. Az éves nyitvatartási rend: 

Az intézmény az óvodai és bölcsődei ellátást munkanapokon folyamatosan 
biztosítja a heti nyitvatartási rend szerint, nyáron az alábbiak szerint tart zárva: 

 

 

A zárva 
tartás 

időtartama 
A zárva tartás 

időpontja 

Dombóvári Szivárvány Óvoda (székhely) 5 hét 
2019.07.22. – 
2019.08.23. 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép 
Tagóvodája 

5 hét 
2019.07.22. – 
2019.08.23. 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget 
Tagóvodája 

5 hét 
2019.06.17. – 2019. 

07.19. 
Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert 

Bölcsődéje 
3 hét 

2019.07.15. – 
2019.08.02. 

 
 
Az intézmény a munkaterve szerinti nevelés nélküli munkanapokon és a tanév rendje 
szerinti évközi iskolai szünetek idején a szülők igényei szerint biztosítja az óvodai 
ellátást, szülői igény hiányában az óvoda és a bölcsőde is zárva tarthat az 
intézményvezető döntése alapján. A bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek szüleit 



tájékoztatni kell arról, hogy a nyár folyamán a bölcsőde épületében jelentős felújításra 
fog sor kerülni, és a nyári nyitvatartási rend a munkálatok miatt változhat. 

Határid ő: 2019. február 15. – a szülők tájékoztatására 
Felelős: Molnár Tünde bizottsági elnök 
Végrehajtásért felelős: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár 
 
 
Dombóvár, 2019. február 14.  
 

Molnár Tünde s.k. 
bizottsági elnök 
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a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módjáról és időpontjáról a 
Dombóvári Szivárvány Óvodába 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 
eljárva a Dombóvár Város Önkormányzata által fenntartott Dombóvári Szivárvány 
Óvodában a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módját és az általános 
felvételi időpontot az alábbiak szerint határozza meg: 
 
a) Az óvodába történő jelentkezés módja: 
 

A szülő(k)/törvényes képviselő(k) személyes megjelenésével, a kötelezően 
bemutatandó iratokkal a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár székhelyén 
valamennyi tagóvoda tekintetében: 

 
Dombóvár, Zrínyi utca 10. 

 
b) Az óvodai általános felvételi időpont: 
 

2019. április 29-30. (hétfő-kedd) 8,00 - 17,00 óra között. 
 
A Bizottság megbízza az elnököt, hogy gondoskodjon az óvodai jelentkezés módjáról 
és az általános jelentkezési időpontról szóló mellékelt közlemény helyben szokásos 
módon történő közzétételéről. 
 
Határid ő: 2019. március 15. – közlemény közzétételére 
Felelős: Molnár Tünde bizottsági elnök 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 
 
Dombóvár, 2019. február 14.  
 

Molnár Tünde s.k. 
bizottsági elnök 
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nevelő munkát segítő álláshely betöltéséhez való hozzájárulásról a Dombóvári 
Szivárvány Óvodában 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a 4/2019. (I. 22.) Kt. 
határozatban kapott felhatalmazás alapján hozzájárul a Dombóvári Szivárvány 
Óvodában a nevelő munkát segítő alkalmazottak törvény szerint finanszírozott 
létszámához képest egy – szükség esetén az óvodai nevelésben részesülők alkalmi 
felügyeletébe is bevonható - pedagógiai asszisztens munkakör betöltéséhez 2019. 
március 1-jétől határozott időre, legfeljebb a 2019. év végéig, amennyiben a 
foglalkoztatásához kapcsolódó, legalább hat hónapra eső költségek fedezetére 
támogatásban részesül az intézmény.  
 
 
Dombóvár, 2019. február 14.  
 

Molnár Tünde s.k. 
bizottsági elnök 

 
 
 


