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Tisztelt Képviselőtestület!

A Magyarországi Evangélikus Egyháa Országos Presbitériuma (a továbbiakban: Eeyház)
2021. februar 10-én a mellékelt szándéknyilatkozatot küldte meg Pápa Város
ÖnkormányzaténakPolgármestere részére arra vonatkozőan,hogy a 202t, szeptember l-jével
induló nevelési évtől át kiváqák venni a Pápai Varosi Óvodak Vajda Péter lakótelepi
Tagóvodájának (a továbbiakban: Tagóvoda) fenntartói feladatut, és azt aPéryai Fvangélikus
Egyhéakőzség fenntartásában áIlő Gywátz Ferenc Evangélikus Általrános Iskola
telephelyeként kívánj ák tovább működtetni.

A Tagóvoda 4 óvodai csoporttal, maximum l00 fo engedélyezett gyermeklétszémmal
működik, jelenleg a beíratott gyermekek száma 92 fő, A Tagóvodában 7 óvodapedagógus, 5

pedagógiai asszisztens, 4 dqkaés 1 karbantafiő áll alkalmazásban.

A nemzeti köznevelésről szóló 20ll. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja,
illetve az Nkt. 2L § (3) bekezdése alapjén a Tagóvoda fenntartói joganak-átadása
inténnényátszervezésnek minősül, melyről az Nkt. 83. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
fenntartó dönthet.

Az Nkt. 84. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint óvoda fenntartói jogát a fenntartó
kizárőlagjúlius-augusztus hónapban adhatja át,továhbá az Nkt. 84, § (7) bekezdése alapján a
fenntartó a fenntartói jogának átadásával kapcsolatban legkésőbb az intézkedés tervezett
végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáighozhat döntést, jelen esetbel202L. május
31. napjáig.

Az Nkt. 74. § (3) bekezdése alapján, ha a köznevelési közfeladat ellátása vallási, viIágnézen
szempontból elkötelezett nevelési intézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján
történik, a szerződés megköté§e nem mentesít a feladatellátási kötelezettség alől azon
gyermekek tekintetében, akiknek a szülei nem akarjak vallási, víIágnézetileg elkötelezett
óvodába jaratni gyermektiket. Óvoda átadása esetében a települési önkormanyzat
gondoskodik arról, hogy ezekre a szülőkre, gyermekekre a köznevelési szeruődés miatt a
vallási, vl|ágnézeti szempontból el nem kötelezett nevelésben való részvételhez fiaződő joguk
érvényesítésében arányta|an teher nem hrárulhat. Akkor adható át nevelési intézmény vallási,
világnézeti szempontból elkötelezett nevelést folytató fenntartó számára, ha az inténnénybe
beíratott kiskoru gyermekek esetén a szülők több mint fele azttámogatja.

Az Nkt. 83. § (3) bekezdés b) pontja és (a) bekezdése alapjén a fenntartó döntése vagy
véleményének kialakítása előtt beszerui az intéz,nény alkalmazotti közösséEl, & szülői
szewezet és a nemzetiségi nevelésben résztvevő intézmény esetén a települési nemzetiségi
önkormanyzat véleményét, Az Nkt. 83. § (5) bekezdése szerint az érdekeltek részére - a
vélemény kialakításához - minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni, amely a
fenntartói döntés meghozatalái,pz rendelkezésre áII. A vélemény kialakításához - az



informáoiókhozzáférhetóvé tételének napjától számltva- legalább 15 napot kell biztosítani u
órdekeltek részére.

Az Nkt._31.§ (2).bekezdés e) ponda, valamint a 2.§ (3) bekezdés bb) pontja szerint,
amennYiben a nevelési intézményt egyhtá.zijogi személylartla fonn, akkor Óvoda esetében a
telePÜlési Önkormányzattal kötött írásbe]í szerzódés 1a iov*bbiatuan: köznevelési szerzódés)
ataPjánvehet részt aköznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásarol siolo 22912012, rynl,28.) Korm.
rendelet 29lA, § (2) bekezdés szerint a köznevelési szgrződés érvényességi ideje tegfát3ebu ot
év lehet.

A? Nkt. 33. § (1) bekezdése szerint, ha az egyházi köznevelési intézmény fenntartója a
telePÜlési Örrkormányzattal kötött köznevelési siaruődés alapján működési támogatásru uaut
jogosulttá, a fenntartásában müködő óvoda részt vesz a kötelezt felvételt bizüosító óvoda
feladatainak ellátásában. Ennek során felvételi körzetnek kell tekint eni azt a tolepülést,
amelYben az Ővoda székhelye, telephelye található. Az egyházi köznevelési intézmén!
ft*turt9jl Óvoda esetében a települési örrkormányzattal liOzösen megh atátozza azt a
gYermeklétszámot, amelynek felvételét az óvoda nem iagadhatja meg. Ez aíétsz1mnem lehet
kevesebb, mint az Óvoda - az adottfeladatellátási helyre-- meghatarőzott felvehető maximális
gyelmek létszám huszonöt százaléka,

Az Nkt 23. §-a alaPján ha a köznevelé.si intézményt nem állami költségvetési szerv, vagy
települési önkormányzat atapltja, működésónek megkezdéséhez engedéli szükséges,'u^Jty
akkor adható ki, ha a köznevelési intézmény rendelkezik a 

-muk'odeshez -sáikséges

feltételekkel (Nkt. ?2, §) és a nyilvántartásbavétól Ota kevesebb mint hat hónap telt el. Áz
engedélY kiadásáról az intézmény székhelye szerint illetékes köznevelési feládatot ellátó
hatóság (kormányhivatal) dönt.
Az engedély kiadásának egyik feltétele, hogy az egyháziköznevelési intézmény állandó saját
székhellYel rendelkezzen. Elúrez a fenntartónak igazolnia kell, hogy a feladat ellátósÉrtroz
szÜkséges jogszabályban meghatározott helyiségek feletti rándjÉezési jog a nevelési
intézmény működéséh ez legalább öt nevelési évre biztosított.

A nemzeti vagyonrÓl szőlő 2Ot1. évi cxcvl. törvény 11. § (13) bekezdése szerint nemzeti
Ya§Yon ingYenesen kizfuólag közfeladat ellátása, valamint 

" 
f.ludutok ellátáséltoz szükséges

infrastruktúra biztosítása céljából az ahhozszükséges mértékben adható uuglook.relésbe.

PáPa Vfuos ÖnkormánYzata Képviselótestiiletének az önkormányzat vagyonáról szóló
?12913. (III.28.) Önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendeletj a Tagó;;oa épületét akorlátozottan forgalomképes ingatlanok közé sorolja. A Képviselőiestiilet ; h;iii
ÖnkormánYzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes vagyonára á,
ÖnkormánYzati kÖzfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkeielői szerződéssel vagyonk ezelőijogot lótesíthet.

A Rendelet 10. §-áb1n foglaltak szerint korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak
elidegenítéséról a KéPviselőtestület, bérbe-, haszorrkölcsönbe_, Í,ugy ,riu"sségi-úaszn a|átaa
adásáról a polgármester dönt.

A TPÓ_vodában egY n§me] nemzetiségi csoport is működik, illetve vagyonkezelési szerződés
megkÖtésével a Tagóvoda épületében kapott elhelyezési a pápai-Tanteruteti Központ



fenntartásában lévő Katica csoport, ahol a sajátos nevelési igényti gyermekek ellátását
biztosítjak.

Fentiek figyelembevételével a Tagóvoda fenntartói jogának átvétele további közös és
részletes egyeztetést igényel, melynek során tisztáaní kell többek között a Tagóvodéha jfuő
gyermekek, illetve ott dolgozók helyzetét, valamint a feladatelIátáshoz szükséges ingatlan
biztosításának módj át.

A katasztrófavedelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20IL évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése ertelmében veszélyhelyzetben a települési önkormanyzat
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolj a.

Összeállította: Dr. Benkő Krisztina önkormanyzati és szervezésí osztáIyvezető

Pápa,202I. február 15. ,frí
Dr. Aldozó Tamás

polgármester

HATÁROZATIJAVASLAT

Papa Város Önkorményzatának Képviselőtesttilete - a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításráról szóló 201l. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szőIő
27l202I. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza:

Pápa Város ÖnkormányzaténakPolgármestere aPápai Városi Óvodrák Vajda Péter lakótelepi
Tagóvodája fenntartói joganak a Magyarországi Evangélikus Egyháu által történö átvételéről
szóló tájékoztatását tudomásul veszi és szándékát fejezi ki alra vonatkozóan, hogy a Pápai
Varosi Óvodak Vajda Péter lakótelepi Tagővodája fenntartói jogát a Magyarországí
Evangéliku s E gyhaz r észerc átadj a.

A Polgármester a fenntartói jog átadásával kapcsolatban targyalásokat folytat a
MagyarországiEvangélikusEeyháMképviselőivel.

Hatráridő: azonnal, illetve legkésőbb 2021. május 31.
Felelős: Dr. Nagy |{isztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina önkormanyzati és szervezési osztályvezető
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az Országos Ples,b,ltérium 202l, február 4-ei ül,éséről

Tisztelettel órtesítem, lrogy a Magyarországi Evarrgélikus Egylráz Országos Presbitériuma
2a21, febraír 4-étl tattott ülósén az alábbíhatárgzaíothozta:

3/2021,. Gn. 4) országos prcsbitériu,mi hatál:ozat
p á p ai óvo tl it közrrevelési intézmény egyhází t-ennta rtásb a vételéről

A Magyarorszígi Evarrgélil<rrs Egylráz országos presbitériurna az egyház szewezetéröl és

igazgatásál,ól szóló 2005. évi IV. törvérry 128. § (3) bekezdés a) porrtja alapján a 2027,
szelrtember 1-jével irrcluló rrevelósi évvel a Pápa Városi Óvoclák Vajda Péter lakótelepi
tagóvoda tagintézményót egyházi fennlaú.ásba veszi, a Pápai Evangélikus Egyházközség áItal
fenrrtarlott Gyvrátz Ferenc Evarrgélikus Általános lskola telephelyekérrt.
Felelős: Varga Márta
Határ,idő: 202l, augusztus 30.

A kiadrnány lriteles.

Dr, Berrkő Ingrid
oszíályvez,elő
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