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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériumának döntése alapján a 

Magyarországi Evangélikus Egyház 2021. február 10-én arról tájékoztatta Pápa Város 

Önkormányzatát (továbbiakban: Önkormányzat), hogy a 2021. szeptember 1-jével induló 

nevelési évvel a Pápai Városi Óvodák Vajda Péter lakótelepi Tagóvodáját (a továbbiakban: 

Tagóvoda) egyházi fenntartásba kívánják venni, a Pápai Evangélikus Egyházközség (a 

továbbiakban: Egyházközség) által fenntartott Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola 

telephelyeként.  

 

Fentiekre tekintettel Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatáskörében – a 

veszélyhelyzetre tekintettel – eljáró Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere a 27/2021. 

(II.18.) határozatában szándékát fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a Tagóvoda fenntartói jogát az 

Egyházközség részére átadja.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (3) 

bekezdése alapján 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, ezért erre vonatkozóan bekértük a 

Tagóvodába járó gyermekek törvényes képviselőinek nyilatkozatait. Azok összesítését a 

Pápai Evangélikus Egyház, a Pápai Polgármesteri Hivatal, a Pápai Városi Óvodák, illetve a 

szülői közösség képviselőiből álló bizottság végezte, melyről jegyzőkönyv készült. 

A bizottság megállapította, hogy a törvényes képviselők több mint fele, azaz 89 %-a (79 fő) 

támogatta a Tagóvoda átadását. 

 

Az Nkt. 83. § (3) bekezdés b) pontja és (4)-(5) bekezdése alapján a fenntartó döntése vagy 

véleményének kialakítása előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége és a szülői 

szervezet véleményét, valamint a nemzetiségi nevelésben részt vevő intézmény esetén a 

települési nemzetiségi önkormányzat véleményét azzal, hogy az érdekeltek részére – a 

vélemény kialakításához – minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni, amely a 

fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésre áll. A vélemény kialakításához - az 

információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább 15 napot kell biztosítani. 

 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. április 1-jén meghozott döntésében 

egyetértett azzal, hogy Pápa Város Önkormányzata a Tagóvoda fenntartói jogát a Pápai 

Evangélikus Egyházközség részére a 2021/2022. nevelési évtől átadja (1. számú melléklet). 

 

Az önkormányzat és az egyház képviselői 2021. április 13. napján a tagóvoda átadásával 

kapcsolatban tájékoztatást tartottak a szülői szervezet és az alkalmazotti közösség részére. 
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