5. számú előterjesztés
Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. június 30-i rendes ülésére
Tárgy:

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
kapcsolódó alapító okirat módosítás korrigálása

átszervezéséhez

Előterjesztő: Kiss Béla alpolgármester

Készítette:

Önkormányzati Iroda

Tárgyalta:

Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:
Tarr Ágnes igazgató, Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Készítő részéről ellenőrizte:
dr. Farkas-Szabó András irodavezető, Önkormányzati Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A májusi rendes ülésen született végleges döntés a Dombóvári Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde átszervezéséről, és az Erzsébet Óvodai Tagintézménye fenntartásának
átadásáról a Pécsi Egyházmegye részére.
A Képviselő-testület elfogadta az intézmény alapító okiratának módosítását, mely az
aláírás után beküldésre került a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához, amely hiánypótló végzést bocsátott ki.
Ebben tartalmi és formai korrekciót kér, illetve javasol.
Az észrevételek egy része formai jellegű. 2015-től a költségvetési szervek alapító
okiratait a Magyar Államkincstár által közzétett formanyomtatvány szerint kell
elkészíteni és elfogadni. Az intézmény alapdokumentuma még nem eszerint készült, a
májusi módosítással a formai követelménynek is eleget kellett tenni. A
formanyomtatvány a kitöltés során tartalmilag és formailag is kötött, a betűtípus, a
betűméret és a sortávolság sem változtatható. Mivel a módosítás nem mindenben felel
meg az Államkincstár által közzétett nyomtatványhoz tartozó útmutatónak, azért azt
annak megfelelően kell javítani (a módosító rendelkezések sorrendjét és pontos
megszövegezését a kincstári útmutató szerint). Ilyen formai elvárás, hogy a
telephelyek között ne legyen feltüntetve a Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény, a
tagintézmények között pedig ne szerepeljen a Bölcsődei Tagintézmény, valamint
2016. augusztus 31-re dátumozva történjen meg az átszervezés.
A tartalmi elemeket érintő pontosítási igények:
Az intézmény közfeladata az óvodai és bölcsődei ellátás. Az óvodai nevelés a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését és a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelését is magában foglalja.
Az intézmény 2016. augusztus 31-ig az Erzsébet Óvodai Tagintézményben biztosítja a
német nemzetiségi kétnyelvű nevelést, a magyar nyelvi roma kulturális nevelést és a
fejlesztő felkészítés lehetőségét. A Tagintézmény átadása miatt az alapító okiratban
nem lett konkretizálva, hogy a nemzetiségi óvodai nevelés milyen formában jelenik
meg az intézményben a következő nevelési évtől, melyet a kincstár kifogásol.
Egyébként a Pécsi Egyházmegyével kötött köznevelési szerződés úgy rendelkezik,
hogy az egyházi intézmény igény szerint biztosítja a német nemzetiségi kétnyelvű
nevelést, továbbá a magyar nyelvi roma kulturális nevelés és a fejlesztő felkészítés
lehetőségét.
A korrigált alapító okiratban rögzítésre kerül, hogy az erre vonatkozó igény esetén a
nemzetiség óvodai nevelés irányelvének megfelelően kerül megszervezésre a
nemzetiségi nevelés az igényelt formában.
A köznevelési törvény szerint sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot
igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,

érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd. A törvény szerint az óvodai nevelés
finanszírozott időkerete magában foglalja a gyermek napközbeni ellátásával
összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra
fordítható heti ötven óra időkeretet. A fenntartó az óvodában heti tizenegy órás
időkeretben köteles megszervezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek
egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását. Vagyis a
speciális igényű gyerekek nevelésével minden óvodának foglalkoznia kell.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény
szerint a fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától
függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és
oktatásban, fejlesztő felkészítésben, szakképzésben, felnőttképzésben, továbbá
felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint.
Abban az esetben, ha az - az e célra létrehozott szakértői és rehabilitációs bizottság
szakértői véleményében foglaltak szerint - a fogyatékos személy képességeinek
kibontakoztatása céljából előnyös, a fogyatékos személy az óvodai nevelésben és
oktatásban a többi gyermekkel, tanulóval együtt - azonos óvodai csoportban, illetve
iskolai osztályban - vesz részt. A fogyatékos személy óvodai nevelését, iskolai
nevelését és oktatását ellátó óvodát és iskolát a szülő választja ki a szakértői és
rehabilitációs bizottság véleménye alapján.
A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsődének jelenleg csak az Erzsébet Óvodai
Tagintézménye akadálymentesített, de ennek fenntartása átkerül az Egyházmegyéhez.
Emiatt a köznevelési szerződésben kikötésre került, hogy az egyházi óvoda nem
tagadhatja meg a Dombóvár területén életvitelszerűen élő, mozgásszervi
fogyatékossággal rendelkező óvodások felvételét. Erre tekintettel a májusi alapító
okirat módosítás során a mozgásszervi fogyatékosságra vonatkozó szövegrész kikerült
az okiratból, de az Államkincstár ragaszkodik a sajátos nevelési igény szöveghű
törvény definíciójához, melynek kényszerűen eleget kell tenni. Az újdombóvári óvoda
akadálymentesítése a nyáron fog megtörténni amiatt, mert oda egy mozgásszervi
fogyatékossággal rendelkező kislány került beíratásra. Ha ilyen gyermek beíratására
kerülne sor a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézménybe, akkor nem
tagadható meg a felvétele, és ha szülők nem kívánják az új egyházi óvoda járatni,
akkor a fenntartónak biztosítani kell a nevelési feltételeket (pl.: akadálymentes
mosdó).
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.

Határozati javaslat
A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának ismételt
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde 221/2016. (V.26.) határozatával elfogadott alapító okiratának
módosítását és a módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot – a Magyar
Államkincstár 17-TNY-572-2/2016-415914 iktatószámú végzésére tekintettel – a
melléklet szerint hagyja jóvá.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását
és az egységes szerkezetű alapító okiratot aláírja, továbbá arra, hogy a törzskönyvi
bejegyzési kérelmet módosítsa.
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