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Tisztelt Képviselő-testület!
A testület a 138/2016. (III. 31.) Kt. határozatával hozott döntést a Dombóvári
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde átszervezésének és az Erzsébet Óvodai Tagintézménye
fenntartói joga átadásának kezdeményezéséről, egyben elrendelte a szükséges
vélemények és nyilatkozatok megkérését, egyeztetések lefolytatását.
A Képviselő-testület a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Erzsébet Óvodai
Tagintézménye fenntartói jogának átadásával kapcsolatban előzetesen úgy foglalt
állást, hogy a fenntartást átvevő Pécsi Egyházmegyével köznevelési szerződést kíván
kötni, az Erzsébet Óvodai Tagintézmény feladatellátását biztosító vagyonra pedig
haszonélvezeti jogot kíván biztosítani.
I.
Április és május folyamán megtörténtek a tervezett átszervezéshez, illetve
fenntartóváltáshoz kapcsolódó véleményezések.
− A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde szülői szervezete és az alkalmazotti
közössége is egyhangúlag támogatta az átszervezést (jegyzőkönyv mellékelve).
− Köznevelési szerződés megkötése esetén a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 74. § (3) bekezdése értelmében akkor adható át nevelési intézmény
vallási, világnézeti szempontból elkötelezett nevelést folytató fenntartó számára, ha
az intézménybe beíratott kiskorú gyermekek esetén a szülők több mint fele azt
támogatja. Az Erzsébet Óvodai Tagintézménybe járó, és a fenntartóváltással
érintett – 2016. szeptember 1-jén a leendő új intézménybe járó – gyermekek szülei
a nyilatkozatűrlapot dokumentáltan átvették, és döntő többségük lezárt borítékban
visszajuttatta az intézménybe. A lezárt borítékok felbontását, a nyilatkozatok
összesítését és az eredmény megállapítását Dombóvár Város Önkormányzata és a
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal képviselőiből álló bizottság végezte,
melyről jegyzőkönyv készült (az előterjesztéshez mellékelve). A szülők majdnem
mindegyike nyilatkozott, és minden nyilatkozó támogatta a fenntartóváltást,
elutasítás nem volt.
− Véleményt formáltak az érintett dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok
is. Az átszervezést és a fenntartóváltást támogatják, a Dombóvári Német
Nemzetiségi Önkormányzat azzal, hogy az új fenntartó a tagintézményben jelenleg
folyó német nemzetiségi óvodai nevelést továbbra is lássa el, a Dombóvári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat pedig azt kérte, hogy az új fenntartó fordítson kiemelt
figyelmet az óvodába beíratott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkóztatására, továbbá a tagintézményben folytatott magyar nyelvi
roma kulturális nevelés lehetőségét továbbra is biztosítsa.
− A Tolna Megyei Kormányhivatal az ülés napjáig ígérte véleménye megküldését a
köznevelési szerződés tervezete alapján, az országos roma, illetve német
nemzetiségi önkormányzat véleménye remélhetőleg szintén megérkezik az ülésig,
de ennek hiányában a döntések meghozhatók.

− Az Erzsébet Óvodai Tagintézmény megszüntetése érinti a kapospulai
önkormányzattal fennálló feladatellátási szerződést, mivel a községi óvodások
ellátása 2016. szeptember 1-jétől a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
székhelyén lenne biztosítva a tagintézmény helyett. Kapospula Község
Önkormányzata a feladatellátási szerződés ezirányú módosításáról május 25-én hoz
döntést, de polgármester úr előzetesen arról tájékoztatott, hogy nincs kifogásuk
ezzel összefüggésben. A megállapodás módosításának tervezete mellékelve.
II.
A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása és az új
egységes szerkezetű alapító okirat az előterjesztés mellékletét képezi.
2015-től a költségvetési szervek alapító okiratait a Magyar Államkincstár által
közzétett formanyomtatvány szerint kell elkészíteni és elfogadni. Az óvoda jelenlegi
alapdokumentuma még nem eszerint készült, a módosítással a formai követelménynek
eleget kell tenni. A formanyomtatvány a kitöltés során tartalmilag és formailag is
kötött, a betűtípus, a betűméret és a sortávolság sem változtatható.
A tartalmi változások:
-

A telephelyek, a tagintézmények és feladatellátást szolgáló vagyontárgyak
közül kikerül az Erzsébet Óvodai Tagintézmény, illetve a Petőfi utca 27. alatti
ingatlan.

-

Típus szempontjából az intézmény marad többcélú, de nem közös igazgatású
köznevelési intézmény, hanem óvoda-bölcsőde.

-

Az intézmény feladatai közül törlésre kerül a pedagógiai-szakmai szolgáltatás.

-

Az intézményvezető kérésére a Bezerédj Amália Óvodai Tagintézményben
felvehető gyermekek száma 110-ről 120-ra változik, mivel azon gyermekek
tekintetében, akiknek a szülei nem akarják a vallási szempontból elkötelezett
óvodába járatni gyermeküket, az óvodai ellátást a Dombóvári Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde többi feladatellátási helyén kívánja biztosítani a Képviselőtestület.

III.
Az előterjesztés mellékletét képezi a Pécsi Egyházmegyével kötendő köznevelési,
illetve haszonélvezeti jogot alapító szerződés tervezete, melyek az egyházi
fenntartóval egyezetésre kerültek.
Az Egyházmegye képviselőivel folytatott megbeszélésen abban maradtunk, hogy
egyelőre az 5 évre szóló köznevelési szerződés megkötésére kerül sor, és a pénzügyi
vonatkozású kérdésekkel (étkeztetés, pusztai óvodások szállítása, a fenntartáshoz való
önkormányzati hozzájárulás mértéke) egy másik, a nyár folyamán tető alá hozni kívánt
megállapodás foglalkozna. Az Egyházmegye kész mind az étkeztetés
igénybevételében, mind a városkörnyéki pusztákról bejáró óvodások szállításában
együttműködni, de ezen felül szeretné, ha az önkormányzat évente egy bizonyos
összeget biztosítana a rendes eszközpótlás, illetve a kisebb felújítások, javítások
elvégzése céljából, valamint az alapműködés körében esetlegesen előálló hiány 50%-át
is térítse meg.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése értelmében a köznevelési szerződés
érvényessége legalább egy, legfeljebb öt év. A tervezet szerint az egyházi fenntartó
által megalapításra kerülő Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda nem fogja
magával vinni a jelenlegi körzetet, de bizonyos létszámú gyermek (75 fő) felvételét
nem tagadhatja meg.
Az új óvodában a dolgozók a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban
fognak állni. A Tagintézményben foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti
jogviszonya megszűnik, és akkor kerülnek továbbfoglalkoztatásra munkaviszonyban
az új intézményben, ha ehhez kifejezetten hozzájárulnak. Az új fenntartó minden
dolgozót tovább kíván foglalkoztatni, és valamennyi érintett dolgozó (nyolc óvónő,
egy pedagógiai asszisztens, négy dajka) tett szándéknyilatkozatot, miszerint hozzá
fognak járulni a továbbfoglalkoztatásukhoz az új óvodában. Az átadás-átvétel
kapcsán alkalmazásra kerül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 25/A. és 25/B. §-a, ami garantálja, hogy az óvodai munkatársakat nem fogja
hátrány érni. A melegítőkonyhában dolgozók kapcsán az a megállapodás, hogy a
konyhát továbbra is az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet működtesse és
alkalmazza a konyhai munkában közreműködő két személyt, a felmerülő költségeket
pedig továbbszámlázza az új intézménynek. A karbantartást részmunkaidőben
szintén az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet dolgozója végzi (aki az étel
szállításokban is közreműködik) jelenleg a Tagintézményben, ő nem esik az átadás
alá (a munkaviszonya nem szűnik meg, az Integrált máshol ad neki feladatot), ahogy
a megváltozott munkaképességű, 2016. augusztus 31-ig tartó határozott idejű
munkaszerződéssel rendelkező takarítónő sem, mivel neki lejár a szerződése a
fenntartóváltás előtt. Az új intézményben részmunkaidőben gondoskodni fognak a
karbantartási és takarítási feladatok személyi feltételeiről.
A Polgári Törvénykönyv szerint jogi személy javára haszonélvezeti jog korlátozott
időre, de legfeljebb ötven évre engedhető; a határozatlan időre alapított
haszonélvezeti jog ötven évig áll fenn. A megkötésre kerülő haszonélvezeti szerződés
5 évre biztosítana haszonélvezeti jogot a Pécsi Egyházmegyének azzal, hogy
amennyiben valamely ingóság megsemmisül, elvész vagy javíthatatlanul
elhasználódik köteles azt az Egyházmegye pótolni és a jelen szerződés
megszűnésének időpontjában az átvételkori paraméterekkel megegyező
mennyiségileg és minőségileg azonos fajtájú és számú ingóságot köteles
visszaszolgáltatni az Önkormányzat részére (rendhagyó haszonélvezet). Amennyiben
a Pécsi Egyházmegye az óvodai közfeladatot bármely okból már nem látja el az
átadott ingatlanban, a felek a haszonélvezeti szerződést kötelesek megszűntetni és az
Egyházmegye javára bejegyzett haszonélvezeti jogot az ingatlan-nyilvántartásból
töröltetni. Az Egyházmegye javaslata a haszonélvezet időtartamára 50 év.
Az előterjesztés két döntési javaslatot foglal magában. Az egyik az Erzsébet Óvodai
Tagintézmény fenntartásának átadására, a köznevelési és haszonélvezet jogot alapító
szerződés megkötésére irányul, a másik pedig a Dombóvári Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde átszervezésére, valamint a Kapospula Község Önkormányzatával kötött
feladatellátási szerződés módosítására.

A döntések meghozatalát követően újabb egyeztetésre fog sor kerülni a pénzügyi
vonatkozású aspektusok tisztázására és rögzítésére, az ezzel kapcsolatos
megállapodást szintén a képviselő-testület fogja jóváhagyni. A nyár folyamán a
Dombóvári Szivárvány Óvodának és Bölcsődének módosítania kell a pedagógiai
programját.
A fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy fogadják el a határozati
javaslatokat.
I.
Határozati javaslat
A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Erzsébet Óvodai Tagintézménye
fenntartásának átadásáról, köznevelési és haszonélvezeti jogot alapító szerződés
megkötéséről a Pécsi Egyházmegyével
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Katolikus
Egyház belső egyházi jogi személyét képező Pécsi Egyházmegye részére átadja a
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Erzsébet Óvodai Tagintézményének
fenntartását 2016. szeptember 1-jétől, és a Pécsi Egyházmegyével 5 évre szóló
köznevelési szerződést köt az önkormányzat kötelező közfeladatát képező óvodai
ellátásban való közreműködés érdekében azzal, hogy a Pécsi Egyházmegye által
megalapításra kerülő óvoda a Tagintézménybe beíratott óvodások nevelését
továbbra is biztosítja, valamint hozzájárulásuk esetén a Tagintézményben
foglalkoztatott közalkalmazottakat továbbfoglalkoztatja. A képviselő-testület a
köznevelési szerződést a melléklet szerint elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert annak megkötésére.
2. A képviselő-testület a Pécsi Egyházmegye javára az Erzsébet Óvodai
Tagintézmény feladatellátását biztosító,
a) a dombóvári 637/1 hrsz. alatt felvett, 504 m2 alapterületű, kivett
gyermekjátszótér megnevezésű, természetben a Petőfi utca 27. alatt
található,
b) a dombóvári 637/2 hrsz. alatt felvett, 1745 m2 alapterületű, kivett óvoda
megnevezésű, természetben a Petőfi utca 27. alatt található, és
c) a dombóvári 637/3 hrsz. alatt felvett, 1162 m2 alapterületű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Erzsébet utca 29. alatt
található
ingatlanokra és a feladatellátást szolgáló ingóságokra ingyenesen 5 évre szóló
haszonélvezeti jogot biztosít 2016. szeptember 1-jétől az óvodai feladatok
ellátásához. A képviselő-testület a haszonélvezeti jogot alapító szerződést a
melléklet szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak megkötésére.
3. A képvelő-testület felhatalmazza Kiss Béla alpolgármestert az 1. pont szerinti
átadáshoz kapcsolódó egyéb kérdésekről és az új óvoda fenntartásához való
önkormányzati hozzájárulásról az egyeztetések lefolytatására a Pécsi
Egyházmegyével, és felkéri, hogy annak eredményét a megállapodás tervezetével
együtt terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő:

2016. június 15. – 1. és 2. pont
2016. augusztus 31. – 3. pont

Felelős: Polgármester, Kiss Béla alpolgármester
Végrehajtásért felel: Önkormányzati Iroda
II.
Határozati javaslat
A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről és alapító
okiratának módosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde nevelési-oktatási intézményt az alábbiak szerint szervezi át
2016. szeptember 1-jétől:
- Az Erzsébet Óvodai Tagintézmény megszűnik, a Tagintézményre, illetve a
feladatellátási helyre vonatkozó rendelkezések az alapító okiratból törlésre
kerülnek.
- A nevelési-oktatási intézmény típusa többcélú intézmény, azon belül óvodabölcsőde.
- Az intézmény feladatai közül törlésre kerül a pedagógiai-szakmai
szolgáltatás.
- A Bezerédj Amália Óvodai Tagintézményben felvehető gyermekek száma
110-ről 120-ra nő.
2. A képviselő-testület a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot a melléklet
szerint elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat
módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot aláírja, és intézkedjen a
törzskönyvi nyilvántartásba való változás-bejelentés iránt.
3. A képviselő-testület a Kapospula Község Önkormányzatával a községben
lakóhellyel rendelkező óvodaköteles gyermekek óvodai nevelésben való
részesítésére kötött feladatellátási szerződés módosítását a melléklet szerint
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak megkötésére.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Önkormányzati Iroda

Kiss Béla
alpolgármester

