
1 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. május 30-án 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:   Pécsi Egyházmegye és Komló Város Önkormányzat 
     között fennálló köznevelési szerződés módosítása 
 
Iktatószám:     2357/2018.   Melléklet: 2 db  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Végh Edina ügyintéző 
  
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ I. sz. melléklet III/C 9. pont  

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság  

SZMSZ 1. sz. melléklet V/C. 6. pont 

 
Meghívott: 
dr. Udvardy György megyéspüspök – Pécsi Egyházmegye, 7621 Pécs, Dóm tér 2. 
       udvardy@pecs.egyhazmegye.hu 
 

 
A határozatot kapják: 
Ld.: meghívott 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert a Pécsi Egyházmegye (továbbiakban: Egyházmegye) 
és Komló Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) között 2016. május 27. napjától 
köznevelési szerződés van érvényben óvodai feladatellátásra vonatkozóan. Az Egyházmegye ezen 
feladatát a Szent Bernadett Tagóvoda néven működő intézmény keretében biztosítja.  
Az Egyházmegye a feladatellátást szolgáló ingatlant 2017. évben megvásárolta Önkormányzatunktól. 
Az adásvételhez kapcsolódóan a köznevelési szerződés aktualizálása is megtörtént, ennek 
eredményeként a köznevelési szerződés 1. sz. módosítására 2017. augusztus 1. napjával sor került. 
 
Az Egyházmegye 2017. május 14. napján levélben (1. sz. melléklet) kereste meg Önkormányzatunkat, 
melyben a fennálló köznevelési szerződés módosítását kérte, figyelemmel arra, hogy az új óvodaépület 
kivitelezésének okán megváltozik az óvoda címe, alapterülete, helyrajzi száma, valamint a megváltozott 
igények kapcsán a várható gyermeklétszám is.  
 
Fenti változásoknak megfelelően elkészült a köznevelési szerződés 2. sz. módosításának tervezete, 
melyben új pontként került rögzítésre az 1/a. pont az alábbi tartalommal: 
„Felek rögzítik, hogy a Komló belterület 512 hrsz. alatt felvett óvoda megnevezésű 661, 88 m2 hasznos 
alapterületű, természetben 7300 Komló, Templom tér 2. szám alatti ingatlanban  működő Komlói 
Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Bernadett Tagóvodájában 4 
csoportban 100  gyermeket nevelnek. Az óvoda jelenlegi fenntartója a Pécsi Egyházmegye.” 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szent Bernadett Tagóvoda által benyújtott adatok 
alapján az intézményben jelenleg 90 gyermek nevelése történik, mely létszámból 22 fő megy iskolába 
2018. szeptemberétől. A beiratkozók száma a 2018/2019-es nevelési évre 27 fő, így a 2018-as nevelési 
évben várhatóan 4 csoportban 95 gyermek nevelése történik.  
 
Az Egyházmegyének a módosított köznevelési megállapodást 2018. május 31. napjáig szükséges 
megküldenie a Baranya Megyei Kormányhivatal részére az alapító okirat módosításához. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint 
a Jogi és ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot 
támogatni szíveskedjék! 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével 
– megtárgyalta a Pécsi Egyházmegye és Komló Város Önkormányzat között fennálló köznevelési 
szerződés módosítása című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület hozzájárul a köznevelési szerződés 2. sz. módosításához jelen előterjesztés 
2. sz. melléklete szerinti tartalommal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
köznevelési szerződés 2. sz. módosításának aláírására.  

 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Polics József polgármester      

 
Komló, 2018. május 16.  
 
         Polics József 
         polgármester 



3 

1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 

 
Köznevelési szerződés  

2. sz. módosítása 
 

Mely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzata (székhelye: 7300 Komló, Városház 
tér 3., statisztikai azonosító: 15724100-2-02, törzsszáma: 724100, adószáma: 15724100-2-02, 
képviseletében: Polics József polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat,   

 
másrészről Pécsi Egyházmegye (székhely: 7621 Pécs, Dóm tér 2., nyilvántartási szám: KIM 
00001/2012-019, adószám: 19942054-1-02, képviseletében: dr. Udvardy György 
megyéspüspök), mint a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
Szent Bernadett Tagóvodájának fenntartója – együtt, mint felek – között az alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételek szerint: 
 

1. Felek jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy közöttük 2016. május 27. napon 
köznevelési szerződés jött létre a Komló belterület 511/2 hrsz alatt található ingatlanokon 
működő, akkori Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája jelenleg: Komlói Kodály Zoltán 
Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Bernadett Tagóvodájának 
fenntartásának tárgyában. 

 
2. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban hivatkozott köznevelési szerződés alapján a Pécsi 

Egyházmegye egyházi fenntartóként 5 év időtartamra –az Nkt. 2. § (3) bekezdés bb) pontja 
alapján köznevelési feladatellátás, óvodai nevelés céljából vállalta működtetni ingatlant é a 
szükséges engedélyek birtokában működteti is azt.  

 
3. Felek rögzítik, hogy a Pécsi Egyházmegye megvásárolta a – komlói 511/2 és 512 hrsz-

ú ingatlanok egyesítésével létrejött – Komló 512. hrsz-ú ingatlant, ehhez kapcsolódóan a 
köznevelési szerződés módosítására került sor 2017. augusztus 1. napján. (köznevelési 
szerződés 1. sz. módosítása). Az ingatlanon új óvodaépület kivitelezésére is sor kerül, ezen 
oknál fogva változik a köznevelési szerződésben rögzített cím, helyrajzi szám, alapterület, 
valamint a megváltozott igények kapcsán a várható gyermek létszám is. 

 
4. Felek rögzítik, hogy az 3. pontban hivatkozott köznevelési szerződést egy új 1/a. ponttal 

egészítik ki az alábbiak szerint:  
 

Felek rögzítik, hogy a Komló belterület 512 hrsz. alatt felvett óvoda megnevezésű 661, 88 
m2 hasznos alapterületű, természetben 7300 Komló, Templom tér 2. szám alatti ingatlanban  
működő Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent 
Bernadett Tagóvodájában 4 csoportban 100  gyermeket nevelnek. Az óvoda jelenlegi 
fenntartója a Pécsi Egyházmegye. 

5. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodást a fentebb hivatkozott köznevelési 
szerződéssel összhangban, határozott időre, 2021. augusztus 31. napjáig kötik. 
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6. Szerződő felek megállapodása értelmében a korábban megkötésre került köznevelési 
szerződés jelen módosítással nem érintett valamennyi rendelkezése változatlan tartalommal 
hatályban és érvényben marad. 
 
7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (Nkt.) és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései az irányadóak.  

Felek a jelen megállapodást, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Kelt: Komló, 2018. …………….. 
 
 
 
…………………………………   …………………………………….. 
Komló Város Önkormányzata     Pécsi Egyházmegye  
    Polics József polgármester     Dr. Udvardy György megyéspüspök 
 
 

 

 


