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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. pontja 
alapján a Humán Bizottság átruházott hatáskörében gyakorolja a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti fenntartói egyetértési jogokat az önkormányzati 
nevelési-oktatási intézmények tekintetében, illetve jóváhagyja az önkormányzati 
költségvetési szervek fenntartói jóváhagyást igénylő szakmai és munkajogi 
dokumentumait, ellenőrzi azok végrehajtását. 
 
I. Az önkormányzati fenntartású óvodák 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 
munkaterve 
 
Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. A munkaterv 
elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, az óvodai szülői 
szervezet véleményét. Az óvodai nevelési év helyi rendjében kell meghatározni 

− az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 
− a szünetek időtartamát, 
− az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, 
− az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, 

fogadóórák időpontját, 
− az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap 

tervezett időpontját, 
− az alapfokú művészeti iskola és kollégium kivételével a tanulók fizikai 

állapotát felmérő vizsgálat időpontját, 
− minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést. 

 
Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem 
haladhatja meg. Az óvodai nevelés nélküli munkanapon - a szülő igénye esetén - az 
óvoda ellátja a gyermek felügyeletét. Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, 
hogy a szülők - a házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai 
tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva 
tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább 
hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. Az éves és a nyári 
nyitvatartási rendről januárban szükséges dönteni a fenntartónak, ez szintén a Humán 
Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik. 
 
Az önkormányzati fenntartású óvodák a 2019/2020. évre vonatkozó munkatervüket a 
melléklet szerint elkészítették és véleményezésre a fenntartónak megküldték. 
 

I. Határozati javaslat 
a Dombóvári Szivárvány Óvoda és a Dombóvári Százszorszép Óvoda  

2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervéről 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 
eljárva a Dombóvári Szivárvány Óvoda, valamint a Dombóvári Százszorszép Óvoda 
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2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét megismerte, és az abban foglaltakkal 
egyetért. 
 
II. A Dombóvári Százszorszép Óvoda nevelési tevékenységéhez kapcsolódó 
szakmai dokumentumok jóváhagyása 
 
Dombóvár Város Önkormányzata úgy döntött, hogy a fenntartásában álló Szivárvány 
Óvoda és Bölcsőde Dombóvár nevelési-oktatási intézményt 2019. augusztus 1-jével 
átszervezi, 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 – jött létre, mint többcélú nevelési-
oktatási intézmény. Az új intézmény vezetőjének Dombóvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete egy évre Teufelné Glaub Ágnest bízta meg. 
 
Intézményvezető asszony a nyár folyamán elkészítette az új óvoda nevelési 
tevékenységéhez kapcsolódó fontosabb szakmai dokumentumokat, kettő elkészítése és 
fenntartói jóváhagyása azonban az őszre tolódott (októberben a Humán Bizottság 
pedig nem tartott ülést). 
 
Továbbképzési program 
 
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 
22.) Korm. rendelet szerint a nevelési-oktatási intézmény vezetője a pedagógiai 
program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló továbbképzési programot 
készít. A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően 
a fenntartó fogadja el. A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év 
szeptember hónap első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó 
munkanapján fejeződik be. A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval 
egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor. A továbbképzési program 
végrehajtására nevelési évenként beiskolázási terv készül. 
 
A továbbképzési program négy részből áll. A továbbképzési program részei: 

a) a szakvizsgára vonatkozó alprogram, 
b) a továbbképzésre vonatkozó alprogram, 
c) a finanszírozási alprogram, 
d) a helyettesítésre vonatkozó alprogram. 

 

Honvédelmi intézkedési terv 
 

Az intézmény a 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés bb) pontja 
alapján köteles honvédelmi intézkedési tervet készíteni. 
 
A Honvédelmi Intézkedési Terv szabályozza 
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a) az intézmény feladat- és hatáskörébe tartozó döntések, a honvédelmi 
típusú különleges jogrend idején bevezetendő rendkívüli intézkedések, 
az intézmény helyi szabálytervezetei előkészítésének, 

b) az intézmény irányítása, felügyelet alá tartozó szervezetek, feladatellátási 
helyek között az összehangolt és szervezett tevékenységnek, 

c) az intézményre háruló honvédelmi feladtok és a válságkezelés katonai 
feladatai tervszerű végrehajtása támogatásának rendjét. 

 
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 

II. Határozati javaslat 
a Dombóvári Százszorszép Óvoda továbbképzési programjának és honvédelmi 

intézkedési tervének jóváhagyásáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 
eljárva a Dombóvári Százszorszép Óvodának a honvédelmi intézkedési tervét, illetve a 
2023. augusztus 31-ig szóló továbbképzési programját megismerte és az abban 
foglaltakkal egyetért. 
 
 
         Horváth József Lászlóné 
                 bizottsági elnök 
 

 


