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Tisztelt Bizottság! 

 
Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert 
Bölcsődéje útján gondoskodik a bölcsődei ellátásról, ami a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az önkormányzat 
kötelező gyermekjóléti feladata. A bölcsődét a Tolna Megyei Kormányhivatal a 
szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyezte 72 férőhellyel. 
 
A dombóvári képviselő-testület  a 114/2019. (IV. 11.) Kt. határozatával úgy döntött, 
hogy a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár nevelési-oktatási intézményt 2019. 
augusztus 1-jével át kívánja szervezni, amellyel az intézmény két szervezeti 
egységéből, a Százszorszép Tagóvodából (Dombóvár, III. utca 34.) és a Tündérkert 
Bölcsődéből (Dombóvár, Kórház utca 35.) jogutódlással, kiválás útján új önálló 
költségvetési szerv – a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde – jön létre, mint 
többcélú nevelési-oktatási intézmény, azon belül óvoda-bölcsőde, amely legalább egy 
óvodai csoportban német nemzetiségi óvodai nevelést folytat. Május végén a testület 
meghozta a végleges fenntartói döntést az átalakítás kapcsán, így 2019. augusztus 1-
jétől kiválással létrejön az új költségvetési szerv az újdombóvári óvodából és a 
bölcsödéből 
 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm.rendelet 
szerint a fenntartó köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzett adatot változnak. Az adatmódosítás iránti kérelemhez a 
változással összefüggő, valamint az adatmódosítás során jogszabály alapján 
vizsgálandó egyéb körülményekkel kapcsolatos iratokat kell csatolni. 
 
Az intézményátszervezés miatt a Bölcsődei Tagintézmény szolgáltatói nyilvántartásba 
bejegyzett adatainak módosítása iránti kérelemhez a Kormányrendelet alapján csatolni 
kell a bölcsőde fenntartó által jóváhagyott szakmai programját.  
 
A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.3.5. 
pontja alapján a Humán Bizottság átruházott hatáskörben jóváhagyja az 
önkormányzati költségvetési szervek fenntartói jóváhagyást igénylő szakmai és 
munkajogi dokumentumait, ellenőrzi azok végrehajtását. A bölcsődevezető az 
intézményátszervezésre tekintettel a bölcsőde szakmai programját elkészítette és 
jóváhagyásra a fenntartónak megküldte. 
 



Fentiekre tekintettel kérem a szakmai program jóváhagyását. 
 

I.  Határozati javaslat 
a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 2019. augusztus 1-jétől 

hatályos szakmai programjáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 
eljárva a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 2019. augusztus 1. 
napján hatályba lépő szakmai programját a melléklet szerint elfogadja. 
 

*** 
 
A bejegyzéshez szükséges az új intézmény szervezeti és működési szabályzatának 
elfogadása, miután ez is tartalmaz rendelkezéseket a bölcsődére, mint 
intézményegységre. 
 

II. Határozati javaslat 
a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde szervezeti és működési 

szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 
eljárva a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde szervezeti és működési 
szabályzatát jóváhagyja. 
 
 
         Molnár Tünde 
         bizottsági elnök 


