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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
13. § (1) bekezdés 6. pontja alapján a települési önkormányzat kötelező közfeladata az
óvodai ellátás biztosítása. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(Nkt.) 74. §-a szerint az önkormányzat gondoskodik az óvodai nevelésről, valamint a
nemzetiséghez tartozók, illetve a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai neveléséről. Az óvodai nevelés ellátását a települési
önkormányzat intézmény alapítása és fenntartása, vagy köznevelési szerződés útján
biztosítja, továbbá az önkormányzatok az önkormányzati törvényen alapuló
feladatellátási megállapodással is meg tudják közösen oldani az óvodai ellátást. Az
Mötv. 41. § (6) bekezdése értelmében a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó
közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési
szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat,
továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezettel.
Dombóvár Város Önkormányzata az óvodai nevelésről két intézmény fenntartásával
gondoskodik, a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 3 óvodai feladatellátási
helyen, míg a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda egy dombóvári és két községi
feladatellátási helyen működik.
Önkormányzatunk
Kapospula,
Dalmand,
illetve
Csikóstőttős
Község
Önkormányzatával kötött 2013. júniusában az Mötv. 41. § (6) bekezdése szerinti
feladatellátási megállapodást, melyekben vállalta az óvodai nevelés ellátását az érintett
településeken, mivel a községi önkormányzatok önálló intézmény fenntartására és a
szakmai feltételek biztosítására nem képesek. A megállapodás alapján a kapospulai
gyermekek óvodai nevelését a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde biztosítja az
Erzsébet Óvodai Tagintézményében, Csikóstőttősön és Dalmandon pedig a
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda tagóvodái működnek.
A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda felett az alapítói és fenntartói jogokat egyedül
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. A dalmandi és a
csikóstőttősi tagóvoda elhelyezését szolgáló ingatlan, valamint az ott található tárgyi
eszközök a megbízó községi önkormányzat tulajdonát képezik, a feladatellátáshoz
azok térítésmentes használatát biztosítják. A községi önkormányzatok a feladat
ellátásáért hozzájárulást fizetnek, a kapcsolódó állami támogatásokat a megbízott, azaz
Dombóvár Város Önkormányzata igényli. A tagóvodákban a gyermekétkeztetésről a
megbízó önkormányzat gondoskodik.
Szükségesnek tartom az óvodai intézményrendszer felülvizsgálatát a gazdaságosabb
feladatellátás érdekében, ennek keretében pedig annak átgondolását, hogy indokolt-e a
jövőben is a községi önkormányzatoktól az óvodai nevelés kötelező önkormányzati
feladat átvállalása. A feladatellátási szerződéseket a felek határozatlan időre kötötték,
azokat a következő nevelési évre történő beiratkozás időpontja (április 20. – május 20.)
előtti közléssel, a nevelési év végével (augusztus 31.) mondhatják fel.
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(A dalmandi, illetőleg a csikóstőttősi önkormányzattal kötött feladatellátási
megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi.)
Dalmandon és Csikóstőttősön a feladatellátás ténylegesen az érintett településeken
történik, Dombóvár szempontjából nem szól nyomós érv amellett, hogy a két
községgel való együttműködést fenntartsuk.
Amennyiben Dombóvár Város Önkormányzata nem vállalja tovább az óvodai nevelés
biztosítását a két községben, a szerződések felmondásáról legkésőbb 2015. április 20.
napjáig kell döntést hozni és arról az érintett önkormányzatokat értesíteni annak
érdekében, hogy a 2015/2016. nevelési év kezdetéig gondoskodni tudjanak az óvodai
nevelés intézményi és szakmai feltételeinek biztosításáról. Indokolt azonban minél
előbb meghozni a szerződések felmondásáról szóló döntést arra tekintettel, hogy a két
községi település meg tudja tenni a szükséges intézkedéseket az óvodai nevelés
megfelelő megoldása érdekében.
A községi feladatellátás megszűnése esetén a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda alapító
okiratát megfelelően módosítani szükséges, abból törölni kell a két tagóvodát, amely a
nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében átszervezésnek, egyben átalakításának
minősül. A köznevelési intézmény fenntartója az intézkedés tervezett végrehajtása
évének május utolsó munkanapjáig hozhat döntést
a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával,
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet:
ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás,
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás,
c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével,
d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével
kapcsolatban.
A fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése előtt beszerzi
az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, a szülői szervezet, a nemzetiségi
nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési
joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos
nemzetiségi önkormányzat véleményét.
A szerződések felmondása esetén gondoskodni kell a tagintézményekben óvodai
jogviszonnyal rendelkező gyermekek, valamint a tagóvodákban dolgozók további
sorsáról. A jogutódláshoz szükséges a két községi önkormányzat megfelelő döntése is.
Egyetértésük esetén a tagóvodák a Dombóvári Gyermekvilág Óvodából kiválnak, és a
két községi önkormányzat döntésétől függően vagy önálló intézménnyé alakulnak,
vagy egy már működő másik óvodába olvadnak bele (beolvadásos kiválás).
A Dombóvári Gyermekvilág Óvodában a fenntartói döntés szerint a 2014/2015.
nevelési évben összesen 8 óvodai csoportot indítottak, ebből 5 csoport a Százszorszép
Óvodában, 2 csoport a Dalmandi Tagóvodában és 1 csoport a Csikóstőttősi
Tagóvodában működik. Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak közül a
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községi feladatellátás megszűnése Dalmandon 4 óvodapedagógust és 2 dajkát,
Csikóstőttősön 2 óvodapedagógust és 1 dajkát érint. A községekben működő óvodai
csoportok megszűnése a pedagógiai asszisztensek létszámát is érinti, mivel a
finanszírozott létszám 3 óvodai csoportonként 1 fő, így a dombóvári Százszorszép
Óvodában működő 5 csoport után csak 1 fő pedagógiai asszisztens után vehet igénybe
állami támogatást a fenntartó.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a fentiek figyelembevételével foglaljon
állást az óvodai neveléssel összefüggésben megkötött megállapodások felmondásáról.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai nevelés
ellátására Dalmand Község Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződést
2015. augusztus 31. napjával felmondja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felmondás közlésére.
2. A képviselő-testület az óvodai nevelés feladat ellátására Csikóstőttős Község
Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződést 2015. augusztus 31. napjával
felmondja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felmondás közlésére.
3. A képviselő-testület a feladatellátási szerződések felmondására tekintettel a
Dombóvári Gyermekvilág Óvodát át kívánja szervezni a Dalmandi Tagóvoda,
valamint a Csikóstőttősi Tagóvoda 2015. augusztus 31-vel való megszüntetésével,
az érintett önkormányzatok döntésétől függően jogutódlással, a tagintézmények
önálló vagy beolvadásos kiválásával.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Béla alpolgármestert, hogy az
átszervezésnek minősülő döntésről Dalmand Község Önkormányzatával, illetőleg
Csikóstőttős Község Önkormányzatával, valamint a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC törvényben előírt egyetértési és véleményezési joggal rendelkező
szervekkel egyeztessen, és annak eredményét 2015. május utolsó munkanapjáig
terjessze a Képviselő-testület elé az alapító okirat módosításának tervezetével
együtt.
Határidő:

2015. február 15. – a felmondások közlésére
2015. május 29. – az alapító okirat módosításának képviselő-testület elé
terjesztésére
Felelős: Polgármester, Kiss Béla alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Kiss Béla
alpolgármester
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