1

Köznevelési szerződés
amely létrejött Magyarország és az Apostoli Szentszék között 1997. június
20.-án köttetett Vatikáni szerződést kihirdető 1999. évi LXX. törvény, a
nemzeti köznevelésről 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) a
lelkiismereti
és
vallásszabadság
jogáról,
valamint
az
egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI.
törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(továbbiakban:
vagyontörvény) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény (Mötv.) és Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény vonatkozó rendelkezései alapján egyrészről
Dombóvár Város Önkormányzata (székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság
utca 18. statisztikai azonosító: 15733555-8411-321-17 törzsszáma: 733557
adószáma: 15733555-2-17 képviseletében: Szabó Loránd polgármester),a
továbbiakban: Átadó, másrészről a
Pécsi Egyházmegye (nyilvántartási száma: KIM 00001/2012-19, székhelye:
7621 Pécs, Dóm tér 2. adószáma: 19942054-1-02, törzsszám: 19942054,
képviseli: Dr. Udvardy György megyéspüspök) a továbbiakban: Átvevő között
az alábbi feltételekkel:
1/

Szerződő felek rögzítik, hogy a Dombóvár belterület
− a dombóvári 637/1 hrsz. alatt felvett, 504 m2 alapterületű,
kivett gyermekjátszótér megnevezésű, természetben a Petőfi
utca 27. alatt található,
− dombóvári 637/2 hrsz. alatt felvett, 1745 m2 alapterületű,
kivett óvoda megnevezésű, természetben a Petőfi utca 27.
alatt található,
− dombóvári 637/3 hrsz. alatt felvett, 1162 m2 alapterületű,
kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az
Erzsébet utca 29. alatt található,

ingatlanokon (a továbbiakban együtt: ingatlan) működik
a Dombóvári
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Erzsébet Óvodai Tagintézménye (a
továbbiakban: óvoda). Az óvodában jelenleg négy csoportban 86 gyermeket
nevelnek az intézményben a pedagógusok száma 8 fő, a nem pedagógusoké 5
fő. Az óvoda jelenlegi fenntartója az Átadó Dombóvár Város Önkormányzata.

2

Szerződő Felek rögzítik, hogy az önkormányzat kötelező feladata a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás, mely az Nkt. szerint az óvodai
nevelést, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelését és a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelését foglalja magában. A jelen köznevelési szerződés
megkötésekor Átadó az óvodai nevelés kötelező közfeladatáról saját óvoda
fenntartásával gondoskodik, melyek közé az óvoda, mint tagintézmény is
hozzátartozik. Annak érdekében, hogy az óvoda továbbra is részt vegyen a
kötelező felvételt biztosító óvodai feladatok ellátásában, a Szerződő Felek a
jelen köznevelési szerződést kötik, mellyel egyúttal az óvoda fenntartói joga
átadásra kerül az Átvevő részére olyan módon, hogy az Átadó az óvodát, mint
tagintézményt megszűnteti és az Átvevő, mint egyházi fenntartó új, vallási
szempontból elkötelezett intézményt (a továbbiakban: új intézmény) alapít.
2/
Jelen köznevelési szerződés alapján Átadó az 1. pontban
meghatározott óvoda fenntartását és abban a gyermekek óvodai nevelését,
mint önkormányzati kötelező köznevelési feladatot átadja 2016. szeptember
1. napjától kezdődően Átvevőnek változatlan személyi és tárgyi feltételekkel,
amely feladatot az új intézményben látja el. A felek rögzítik, hogy Átvevő
egyházi fenntartóként – az Nkt. 2. § (3) bekezdés bb) pontja alapján köznevelési feladatellátás, óvodai nevelés céljából köteles működtetni az
ingatlant, és az új intézményre működési engedélyt is kér.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján egymással külön okiratba
foglalt haszonélvezeti jogot alapító megállapodást kötnek, amelyben ingatlannyilvántartási bejegyzésre alkalmas formában rögzítik az 1/ pontban körülírt
ingatlan és jelen szerződés szerinti tevékenységhez szükséges ingóságok
használatba adását.
3/
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
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gyermeklétszám 75 fő. Az ingatlan akadálymentesítése miatt az
új intézmény nem tagadhatja meg a Dombóvár területén
életvitelszerűen élő, mozgásszervi fogyatékossággal rendelkező
óvodások felvételét.
b) Az új intézmény felvételi körzete Dombóvárra is kiterjed, és az új
intézmény nem tagadhatja meg annak felvételét, aki az óvoda
Átadó által a jelen köznevelési szerződés megkötésekor
meghatározott felvételi körzetében életvitelszerűen lakik.
c) 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.
d) Az új intézmény igény szerint biztosítja a német nemzetiségi
kétnyelvű nevelést, továbbá a magyar nyelvi roma kulturális
nevelés és a fejlesztő felkészítés lehetőségét.
e) 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.
4/ A köznevelési szerződést a Szerződő Felek 2016. szeptember 01. napjától
öt évig terjedő határozott időtartamra, 2021. augusztus 31. napjáig kötik.
nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.
(VIII.28.) Korm.rendelet 29/A. § (2) bekezdése értelmében.
5/
Átadó vállalja, hogy jelen szerződés 2/ pontjában meghatározott
átadás időpontig fennálló fenntartói kötelezettségeit teljesíti.
6/
Átadó hozzájárul ahhoz, hogy Átvevő az átvállalt óvodai nevelési
feladatra a normatív állami támogatást az átadás időpontjától közvetlenül
igényelje meg.
Átadó az átadás időpontjáig igényelt állami támogatás elszámolását elvégzi.
Az elszámolás az átadó zárszámadási rendeletének elfogadását követően, de
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legkésőbb a tárgyévet követő április hó 30-ig történik. Szerződő felek rögzítik,
hogy az óvoda működéséhez kapcsolódóan felmerült költségek 2016.
augusztus 31-ig Átadót, azt követően Átvevőt terhelik.
7/
Átadó kijelenti, hogy 2016. szeptember 1. napjától 2016. december 31.
napjáig tartó időszakra lemond az óvoda fenntartásához kötődő állami
normatíváról, illetve az előzetesen igényelt és már le nem mondható állami
támogatást átadja az Átvevő részére.
Átvevő kötelezi magát, hogy 2016. szeptember 1. napjától kezdődően az
állami költségvetésben a köznevelési intézmény számára biztosított
költségvetési hozzájárulást és támogatásokat a jelen megállapodás alapján
igényli.
8/
Átvevő a feladat ellátáshoz szükséges normatív állami támogatást
közvetlenül igényli a Magyar Államkincstártól.
Az Önkormányzat legkésőbb 2016. október 30. napjáig átadja az intézmény
fenntartásával összefüggően 2016. év költségvetésének időarányos
alakulásáról a kimutatást az Átvevő részére valamint ugyancsak ezen
időpontig átadja az Átvevő részére az intézmény tartozásállományáról szóló
kimutatást.
9/
Az Átvevő a tájékoztatási, értesítési, valamint nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, ill. gondoskodik ezek teljesítéséről,
az adatkezelés és az adatvédelem szabályait ismeri és betartja, ill. betartatja.
10/ Átvevő vállalja, hogy a köznevelési szerződésben foglaltak szerint az új
intézmény nyitva áll – az Nkt-ben meghatározottak szerint felvehető –
minden gyermek előtt, akinek a szülei egyetértenek abban, hogy gyermekük
keresztény nevelésben részesüljön.
11/ Átvevő vállalja, hogy az új intézményben a gyermekek felvételét a
Dombóvár Város Önkormányzata, vagy az által feljogosított szerve által
meghatározott időszakban, Átadóval összehangoltan végzi.
12/ Átvevő vállalja, hogy a szerződés aláírását követően 2016. július 31-ig
gondoskodik a működési engedély megszerzéséről az új intézményre. Átadó
vállalja, hogy a működési engedély megszerzési eljárás folyamatában Átvevő
részére minden segítséget biztosítva közreműködik. A működési engedély
megszerzésével járó költségek Átvevőt terhelik.
13/ Felek már most kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az
átvett ingatlan felújítása vagy egyéb fejlesztése szükségesség válik úgy külön
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erre vonatkozóan kötendő megállapodásuk szerint vállalják, hogy
pénzügyileg is együttműködnek függetlenül attól, hogy pályázat útján
történik-e a fejlesztés vagy önerőből.
14/ Átvevő vállalja, hogy az 1/ pontban meghatározott óvodában
foglalkoztatott közalkalmazottak közül azokat, akik az új intézmény
alkalmazásában kívánnak állni a Kjt. 25/A., 25/B., és 25/C §-ban
foglaltaknak megfelelően átveszi, és munkavállalóként tovább foglalkoztatja
abban az esetben, ha az Átadótól és Átvevőtől kapott tájékoztatást követően
a
közalkalmazott
úgy
nyilatkozik,
hogy
Átvevőnél
történő
továbbfoglalkoztatásához hozzájárul.
15/ Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés
megszűnik, Átadó köteles gondoskodni az új intézménybe beíratott óvodások
óvodai neveléséről, amennyiben ez kötelező feladatát képezi a hatályos
jogszabályok szerint azzal, hogy az óvodai nevelés folyamatossága érdekében
vállalja az új intézményben dolgozó óvodapedagógusok és nevelő munkát
segítők továbbfoglalkoztatását.
16/ Felek kifejezetten kinyilvánítják, hogy csak olyan eljárást tartanak
elfogadhatónak és méltányosnak az átadás-átvétel folyamán, amely a
továbbfoglalkoztatást vállaló dolgozók eddig szerzett jogait megtartja és nem
sérti.
17/ Átvevő kijelenti, hogy a 2. és 3 . pontban meghatározott feladatok
ellátására vonatkozó jogszabályokat és szakmai követelményeket,
nyilvántartási kötelezettségeket ismeri, betartja és betartatja.
18/ Átvevő Dombóvár város jegyzőjének megkeresésére a statisztikai
adatgyűjtéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja.
19/ A szerződés megszűnik, amennyiben az új intézményre vonatkozó
működési engedélyt nem adják ki, vagy visszavonják, a működési
engedélyének hatálya megszűnik, illetve az Átvevő nem teljesíti az átvétellel
vállalt feladatok ellátását, továbbá amennyiben bármely okból jogutód nélkül
megszűnik.
20/ Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződést bármelyik szerződő fél az
éves költségvetési törvény hatályba lépését követően 30 napon belül a
nevelési év végére jogosult felmondani, ha a másik fél a megállapodásban
foglaltakat, vagy jogszabályi kötelezettségét súlyosan megszegi.
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21/ Jelen szerződésből fakadó jogok gyakorlását Átvevő a szerződésben
foglalt feltételek megtartásával más jogi személynek átengedheti,
amennyiben ehhez az Átadó előzetesen írásban hozzájárult.
22/ Felek már most kinyilvánítják abbéli szándékukat, hogy amennyiben a
jelen szerződés várakozásaiknak megfelelően megy foganatba, úgy ismételten
készek köznevelési szerződést kötni a hatályos jogszabályok szerinti
időtartamra.
23/ Felek kijelentik, hogy vitás ügyeiket – beleérve a felmondásra
esetlegesen okot adó körülményeket is – peren kívül, megegyezéssel kívánják
megoldani.
24/ Szerződő felek kijelentik, hogy mindketten Magyarországon bejegyzett
jogi személyek, szerződéskötési jogukat jogszabály nem zárja ki, vagy
korlátozza.
25/ Ezen megállapodást a felek elolvasták, tartalmával egyetértenek, az
aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek, ezért mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
Pécs, 2016……………………..

Dombóvár Város Önkormányzata
Átadó képviseletében
polgármester
Szerkesztettem és ellenjegyzem:
…, 2016……………………..
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