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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Pécsi Egyházmegye képviseletében dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök úr 2016. 
február 8. napján levelet juttatott el Komló Város Önkormányzatához (a továbbiakban: 
Önkormányzat) arra vonatkozóan, hogy a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda (a 
továbbiakban: Belvárosi Tagóvoda) fenntartását és működtetését 2016. szeptember 1. napjával 
a Pécsi Egyházmegye átvenné. A Pécsi Egyházmegye átvételi szándékáról szóló levél jelen 
előterjesztés 1. sz. mellékletét alkotja. 

A Pécsi Egyházmegye a – korábban önkormányzati fenntartású – Kodály Zoltán Ének-zenei 
Katolikus Általános Iskolát működteti 2012. szeptember 1. napjától és a Belvárosi Tagóvoda 
átvételével részt vállalna városunk óvodai nevelésében. Az általános iskola átadása a Pécsi 
Egyházmegyével zökkenőmenetesen zajlott le, a fenntartói és működtetői feladatokat 
megfelelően látják el az intézményben.  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 6. pontja kimondja, hogy helyi önkormányzati feladat az óvodai ellátás, melyről a 
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (2) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat intézmény fenntartásával vagy köznevelési 
szerződés révén gondoskodik. Az Nkt. 31. § (1) bekezdés alapján az egyház fenntarthat 
köznevelési intézményt.  

A Komló, Templom tér 1. sz. alatt álló Belvárosi Tagóvoda jelenleg Önkormányzatunk 
fenntartásában, a Komló Városi Óvoda tagintézményeként működik 3 csoporttal maximum 75 
fő engedélyezett gyermeklétszámmal. Amennyiben a köznevelési intézmény átadására sor 
kerül, úgy a továbbiakban az Önkormányzat a fenntartásában maradó Komló Városi Óvoda 
nyolc tagóvodájának működtetésével biztosítja az óvodai ellátást.  

Az átszervezési eljárás első lépéseként a képviselő-testületnek határozatot kell hoznia – elvi 
döntés – a tervezett szándékáról, amelynek tartalmaznia kell, hogy milyen módon kívánja 
ellátni a jövőben feladatot, a tervezett átszervezés határidejének rögzítésével és a felelősök 
megnevezésével. A szándéknyilatkozat képezi a véleményezési eljárás alapját.  

Ezt követően az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdése értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény 
átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az 
intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, a szülői szervezet véleményét. 
A vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a 
véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához 
rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének 
napjától számítva – legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére. 

Az Nkt. 84. § (7) bekezdése szerint a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása 
éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést  a nevelési-oktatási intézmény 
átszervezésével kapcsolatban. Ezen határidő betartásával fejezi ki átszervezési szándékát a 
képviselő-testület.  

Az átszervezésről szóló döntés meghozatalát követően kerül sor a dokumentumok, 
szabályzatok módosítására.  



 
 

A nevelési intézmény fenntartói jogának átadásának során a közalkalmazottak tekintetében 
a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 25/A. § 
és 25/B. § rendelkezései szerint kell eljárni az alábbiak szerint:  

Ha a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító vagy a munkáltató döntése 
alapján a munkáltató egésze vagy egy része a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 
munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató átadásra kerülő szervezete keretében 
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya az átadás napján megszűnik. A Kjt. szerint az 
átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően 30 nappal korábban köteles 
tájékoztatni a közalkalmazottat, a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet és a 
közalkalmazotti tanácsot az átadás időpontjáról, okáról, a közalkalmazottakat érintő jogi, 
gazdasági és szociális következményeiről. 

A tájékoztatással egyidejűleg az átadó és az átvevő munkáltató köteles írásban tájékoztatni a 
közalkalmazottat arról, hogy az átadást követően a közalkalmazott foglalkoztatását az átvevő 
biztosítja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a további foglalkoztatást biztosító 
munkaszerződést, illetve kinevezés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. Az ajánlatot a Kjt. 
25/B. § alábbi rendelkezéseire figyelemmel kell megtenni.  

Ha az átvevő munkáltatónál munkaviszony létesül, a munkaszerződés alapján a 
közalkalmazott munkabére (alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes 
összege) nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó 
illetményének és a jogszabály, valamint a kollektív szerződés alapján járó illetménypótlékainak 
együttes összege, kivéve, ha valamely közalkalmazotti illetménypótlék megállapításának 
alapjául szolgáló körülmény a munkaszerződés megkötését követően már nem áll fenn.  

Az átvevő munkáltatóval létesített munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit 
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a közalkalmazottnak az átadó munkáltatónál 
közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő 
munkáltatónál töltötte volna. 

Az átvevő munkáltatónál létesítendő jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki.  

A közalkalmazott a tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül az átadó 
munkáltatónak írásban nyilatkozik, hogy az átvevő munkáltatónál történő további 
foglalkoztatásához hozzájárul-e.  
Ha közalkalmazott az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem 
járulna hozzá a további foglalkoztatáshoz. Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő 
további foglalkoztatásához nem járul hozzá, az átadó munkáltató az átadás napjával köteles 
írásban értesíteni a közalkalmazottat, a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről, valamint 
köteles a közalkalmazott számára a Kjt. 37. § alkalmazásával megállapított végkielégítést 
kifizetni, annak mértékét az átadó és átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes 
tartamának figyelembevételével, a jogviszonyra irányadó szabályok alapján kell megállapítani.  
 
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés b.) pontja kimondja, hogy a fenntartó dönt az óvodába történő 
jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontjáról. Az előzetes egyeztetések 
alapján, a 2016/2017-es nevelési év beiratkozásának várható időpontja 2016. április 20-21. 
napja.  Erről a Képviselő-testület Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottsága átruházott 
hatáskörben dönt a 2016. február 16-i ülésén.   



 
 

Annak érdekében, hogy a beiratkozás idején a nevelési intézmények fenntartói és működtetői 
joga tisztázott legyen, a Belvárosi Tagóvoda Pécsi Egyházmegye fenntartásába történő 
átadásáról szóló végleges előterjesztés az áprilisi rendes ülésen kerül a Tisztelt Képviselő-
testület elé.  

A köznevelési intézmény átadás-átvételéről a Pécsi Egyházmegyével megállapodást kell kötni, 
mely megállapodásra a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola átadásakor, 2012. június 22. 
napján megkötött rendelkezések az irányadóak.   

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjen.  

 

Határozati  javaslat:  

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével 
– megtárgyalta a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása a Pécsi 
Egyházmegye részére című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

1.) A Képviselő-testület szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a Komló Városi Óvoda 
Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogát, az intézmény működtetését és használatát változatlan 
személyi és tárgyi feltételekkel a Pécsi Egyházmegye részére át kívánja adni, a Kodály Zoltán 
Ének-zenei Általános Iskola átadásakor kötött megállapodásban foglaltakkal megegyező 
feltételekkel. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átszervezéshez szükséges 
egyeztetéseket folytassa le.  

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komló Városi Óvoda Belvárosi 
Tagóvoda fenntartói jogának átadásáról szóló végleges előterjesztést a Képviselő-testület 
áprilisi rendes ülésére terjessze be.  

 

Határid ő:  az 1.) és 2.) pont tekintetében értelem szerint 
        3.) pont tekintetében 2015. áprilisi rendes ülés 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

 

Komló, 2016. február 9. 

 

        Polics József 
        polgármester 
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