Kiegészítés a 2. számú előterjesztéshez (A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
átszervezése és az Erzsébet Óvodai Tagintézménye fenntartásának átadása a Pécsi
Egyházmegyének)
A bizottsági javaslatok, a Pécsi Egyházmegyével folytatott elektronikus levélváltás, illetve a
Tolna Megyei Kormányhivatallal véleménye alapján a következő javaslatokat teszem az
előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezetekkel kapcsolatban:
I. Haszonélvezeti jogot alapító megállapodás
A Pécsi Egyházmegye kérésére a haszonélvezeti jogot alapító szerződés kiegészítése javasolt,
miszerint ha a felek az 5 év letelte után ismét köznevelési szerződést kötnek, a Pécsi
Egyházmegyének az óvodai feladatellátást jelentő vagyonra vonatkozó haszonélvezeti joga az
újabb szerződés időtartamával meghosszabbodik.
Az Egyházmegye eredeti javaslata szerint 50 évre szóló fenntartói jog átvételére szóló
megállapodás és 50 évre szóló haszonélvezet jött volna létre. Mivel a köznevelési szerződés
legfeljebb 5 évre köthető, az önkormányzat részéről a haszonélvezeti jogot is ennek hatályával
megegyező időre indokolt biztosítani.
II. Köznevelési szerződés
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:
33. § (1) Ha az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény
fenntartója a települési önkormányzattal, az oktatásért felelős miniszterrel kötött köznevelési
szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján működési támogatásra válik jogosulttá, a
fenntartásában működő óvoda, általános iskola részt vesz a kötelező felvételt biztosító óvoda,
iskola feladatainak ellátásában. Ennek során felvételi körzetnek kell tekinteni azt a
települést, fővárosban azt a kerületet, amelyben az óvoda, az általános iskola székhelye,
telephelye található. Az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény
fenntartója óvoda esetében a települési önkormányzattal, egyéb alapfeladat esetében a
kormányhivatallal közösen a hivatal és az állami intézményfenntartó központ véleményének
kikérésével meghatározza azt a gyermek-, valamint tanulói létszámot, amelynek felvételét az
óvoda, az általános iskola nem tagadhatja meg. Ez a létszám nem lehet kevesebb, mint az
óvoda, az általános iskola alapító okiratában - az adott feladatellátási helyre meghatározott felvehető maximális gyermek-, tanulói létszám huszonöt százaléka.
Az eredeti tervezetben is az szerepel, hogy a felvételi körzet a város, de ezen belül is
mindenképpen fel kell vennie azokat, akik az Erzsébet Óvodai Tagintézmény jelenlegi
felvételi körzetében élnek. Ennek oka az, hogy ne érje olyan hátrány azokat a jelenlegi
körzetben élőket, akiket az egyházi óvoda valamiért nem vesz fel, és emiatt távolabbi
intézménybe kell járniuk. Ezzel a Pécsi Egyházmegye nem ért egyet, illetve a Tolna Megyei
Kormányhivatal szerint nem jogszerű. A Kormányhivatal véleménye szerint a kötelezően
felveendő létszám kapcsán pedig ki kell kötni, hogy ezt a kötelezettségét akkor kell teljesíteni,
ha az által szabott felvételi követelmények függvényében ez lehetséges.

A bizottsági javaslatok figyelembe vételével javasolom, a külön megállapodásra vonatkozó
rendelkezést törölni a szerződésből.
A fentiek alapján a köznevelési szerződés 3. pontját az alábbiak szerint javasolom elfogadni.
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Jelen szerződés az Nkt. 31. § (2) bekezdés e) pontja szerint köznevelési szerződésnek
minősül, melynek alapján az Átadó, mint az óvodai ellátásáért felelős szerv a fenntartói
tevékenységet Átvevőnek átadja, Átvevő pedig 2016. szeptember 1. napjától a jelen
köznevelési szerződés hatálya alatt vállalja az új intézmény fenntartásával járó feladatok
ellátását, és részt vesz az óvodai nevelési feladatok ellátásában. Az új intézményben biztosított
köznevelési alapfeladatok: az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése és a
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése. A feladatellátás feltételei:
a) Az új intézménybe felvehető, ellátandó gyermekek száma 100 fő (négy óvodai
csoport), az Nkt. 33. § (1) bekezdése szerinti gyermeklétszám 75 fő. Az ingatlan
akadálymentesítése miatt az új intézmény nem tagadhatja meg a Dombóvár
területén életvitelszerűen élő, mozgásszervi fogyatékossággal rendelkező
óvodások felvételét. Az új intézmény felvételi előfeltételként kikötheti a vallás,
világnézet elfogadását, így a jelen pontban felvételi létszám kötelezettség akkor
áll fenn, amennyiben az a felvételi követelmények függvényében lehetséges.
b) A jelen pontban foglalt felvételi kötelezettség akkor áll fenn,
c) Az új intézmény felvételi körzete Dombóvárra terjed ki, azonban új intézmény
lehetőség szerint előnyben részesíti azokat, aki az óvoda Átadó által a jelen
köznevelési szerződés megkötésekor meghatározott felvételi körzetében
életvitelszerűen lakik, és az új intézménybe való felvételi előfeltételek
ismeretében az új intézménybe, mint vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett
óvodába kívánják beíratni.
d) Az új intézményben térítésmentesen biztosítottak a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet 33. § (1)
bekezdése a) pontjában és d)-e) pontjában, valamint a 33. § (2) bekezdésében
meghatározott szolgáltatások. Ezen köznevelési szolgáltatásokon kívül
térítésmentesen csak azok a szolgáltatások vehetők igénybe, amelyeket a
fenntartó az óvoda pedagógiai programjának jóváhagyásakor térítésmentes
szolgáltatásként engedélyezett.
e) Az új intézmény igény szerint biztosítja a német nemzetiségi kétnyelvű nevelést,
továbbá a magyar nyelvi roma kulturális nevelés és a fejlesztő felkészítés
lehetőségét.
f) Az Átvevő által a feladatellátáshoz igénybe vehető források az állami
költségvetési támogatások és a saját forrásai, valamint az Átadó által
haszonélvezetbe adott ingatlan és ingó vagyon. A Felek az Átadó által a
feladatellátáshoz biztosított hozzájárulásról, illetve a működés során keletkező
esetleges hiány térítésének mértékéről külön megállapodást kötnek.
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