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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2018. (IV.27.) 

határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy 2018. szeptember 1-jével az 

Ózdi Városkerti Óvodák Alkotmány Úti Tagóvodájának fenntartói, működtetői 

jogát az Egri Főegyházmegye részére átadja. 

A fenntartói jog átadásával kapcsolatos döntés további intézmény 

átszervezésekkel és személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket igényel.  

I. 

A fenntartói jog átadásával kapcsolatosan az Ózdi Városkerti Óvodák 

köznevelési intézményt 2018. augusztus 31. napján meg kell szüntetni. Az 

intézmény OM azonosítója megszűnik, az Egri Főegyházmegye által alapított új 

intézmény az Alkotmány Úti Tagóvodának tanulói jogviszony, valamint 

munkajogi vonatkozásban jogutódja. A székhelyóvoda szakmai önállóságát 

megtartva, teljes körű jogutódlás mellett az Ózdi Városközponti Óvodák 

tagintézményeként működik tovább 2018. augusztus 31. napjától. 

 A megszüntető okiratot a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 

Nkt.) 83.§ (3)-(4) bekezdése alapján: 

„(3) A fenntartó 

a) a köznevelési intézmény megszüntetésével, 

b) átszervezésével, 

c) feladatának megváltoztatásával, 

d) nevének megállapításával, 

e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő 

döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben 

foglaltak véleményét. 

(4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni: 

a) az intézmény alkalmazotti közössége, 

b) az óvodaszék, az iskolaszék, 

c) a szülői szervezet, 

d) az iskolai diákönkormányzat, 

e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha 

nem rendelkezik egyetértési joggal – a települési nemzetiségi 

önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi 

önkormányzat, 

f) szakképző iskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara, 
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g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős miniszter, 

h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 

véleményét.” 

Mivel a megszüntetéssel érintett nevelési-oktatási intézmény alapító okirata 

tartalmazza a nemzetiségi nevelési-oktatási feladat ellátását és az intézmény azt 

ténylegesen el is látja, így az Nkt. 84. § (9) bekezdése értelmében a települési 

nemzetiségi önkormányzatot egyetértési jog illeti meg. 

Az Nkt. 84. § (3) bekezdése értelmében a fenntartó tanítási évben, továbbá – 

a július-augusztus hónapok kivételével – nevelési évben 

a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet 

át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át, 

b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet 

át, és nem szüntettethet meg, 

c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg. 

Az Ózdi Városkerti Óvodák alkalmazotti közösségének véleményét az 

előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 

Az Ózdi Városkerti Óvodák szülői szervezetének véleményét az 

előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

Az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyetértését az előterjesztés 3. 

melléklete tartalmazza. 

II. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja kimondja, hogy helyi önkormányzati 

feladat az óvodai ellátás, melyről a Nkt. 74. § (2) bekezdése alapján a települési 

önkormányzat intézmény fenntartásával vagy köznevelési szerződés révén 

gondoskodik. Az Nkt. 31. § (1) bekezdés alapján az egyház is fenntarthat 

köznevelési intézményt. 

Az Nkt.74. § (3) bekezdése alapján, ha a köznevelési közfeladat ellátása 

vallási, világnézeti szempontból elkötelezett nevelési, nevelési-oktatási 

intézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján történik, a szerződés 

megkötése nem mentesít a feladatellátási kötelezettség alól azon gyermekek 

tekintetében, akiknek a szülei nem akarják vallási, világnézetileg elkötelezett 

óvodába, iskolába járatni gyermeküket. Az illetékes tankerületi központ, óvoda 
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átadása esetében a települési önkormányzat gondoskodik arról, hogy ezekre a 

szülőkre, gyermekekre, tanulókra a köznevelési szerződés miatt a vallási, 

világnézeti szempontból el nem kötelezett nevelésben, nevelésben-oktatásban 

való részvételhez fűződő joguk érvényesítésében aránytalan teher nem 

hárulhat. Akkor adható át nevelési, nevelési-oktatási intézmény vallási, 

világnézeti szempontból elkötelezett nevelést, oktatást folytató fenntartó számára, 

ha az intézménybe beíratott kiskorú gyermekek, tanulók esetén a szülők, 

nagykorúság elérése esetén a tanulók több mint fele azt támogatja.  

2018. május 7-én, az Egri Főegyházmegye képviselői alkalmazotti, majd 

azt követően szülői értekezletet tartottak az Alkotmány Úti Tagóvodában. Ezen 

az értekezleteken az alkalmazottak és a szülők megbeszélhették a 

fenntartóváltással kapcsolatosan felmerülő szakmai, munkajogi és egyéb 

kérdéseiket. A szülők előnyösnek gondolták és egyértelműen – közel 100%-os 

arányban - ki is nyilvánították azon véleményüket, hogy szeretnék, ha az 

Alkotmány Úti Tagóvoda egyházi fenntartásba kerülne a következő nevelési 

évtől. A következő nevelési évre beiratkozó gyermekek szülei is egyértelműen 

kinyilvánították egyetértésüket az óvoda egyházi fenntartásba adásával 

kapcsolatban. 

A szülői szándéknyilatkozatok összesítését az előterjesztés 4. melléklete 

tartalmazza. 

A fenntartói és működtetési feladatok átadása esetén az Egri 

Főegyházmegyével az átadott vagyontárgyak vonatkozásában köznevelési 

feladat ellátását szolgáló haszonélvezeti jogot alapító szerződést kell kötni.  

Annak érdekében, hogy a volt Alkotmány Úti Tagóvoda továbbra is részt 

vegyen a kötelező felvételt biztosító óvodai feladatok ellátásában, az új 

fenntartóval Köznevelési Szerződést is kell kötni, melynek részleteit, tartalmi, 

formai elemeit, érvényességét a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 

szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza.   

Ózd Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye között megkötendő 

köznevelési feladat ellátását szolgáló haszonélvezeti jogot alapító szerződést 

a határozati javaslat 2. melléklete, az óvodai köznevelési közszolgálati 

feladatok ellátásáról szóló köznevelési szerződést a határozati javaslat 3. 

melléklete tartalmazza. 
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A megállapodások főbb tartalmi elemei: 

 az Egri Főegyházmegye új közoktatási intézményt hoz létre és tart fenn 

2018. szeptember 01. napjával, 

 igény esetén minden jelenlegi gyermek számára biztosított lesz az új 

katolikus óvodában az óvodai nevelés, 

 az átadás-átvétel az ingó és ingatlan vagyonelemek használati jogával 

történik, 

 a jelenleg hatályos nevelési programot az Egri Főegyházmegye saját 

szempontjaival kiegészítheti, 

 Ózd Város Önkormányzata éves költségvetési rendeletében dönt felújítási, 

fejlesztési kötelezettségének teljesítéséről. 

 A köznevelési szerződésnek értelmében a katolikus óvoda – melynek 

felvételi körzete Ózd város közigazgatási területe – nem tagadhatja meg 

annak a felvételét, aki a köznevelési szerződés megkötésekor az óvoda 

érvényes felvételi körzetében életvitelszerűen lakik, 

 jelen munkavállalók további foglalkoztatása biztosított az intézményben. 

 

A nevelési intézmény fenntartói joga átadásának során a közalkalmazottak 

tekintetében a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

(továbbiakban: Kjt.) 25/A. § és 25/B. § rendelkezései szerint kell eljárni. 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.  
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III. 

Az Ózdi Városkerti Óvodák székhelyóvodája beolvadással tagintézménye 

lesz az Ózdi Városközponti Óvodáknak. A beolvadást a városban már korábban 

kialakított óvodai intézmények szerkezete és a körzethatárok szomszédsága 

indokolja. Az Nkt. 4.§ 11. alapján intézményátszervezés minden olyan fenntartói 

döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum az Nkt. 21. § (3) 

bekezdés c)–j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár.  

Az Ózdi Városközponti Óvodák alkalmazotti közösségének véleményét az 

előterjesztés 5. melléklete tartalmazza. 

Az Ózdi Városközponti Óvodák szülői szervezetének véleményét az 

előterjesztés 6. melléklete tartalmazza. 

Az Ózdi Városközponti Óvodák alapító okiratának módosító okiratát a 

határozati javaslat 4. melléklete, míg az alapító okirat módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt dokumentumát a határozati javaslat 5. melléklete 

tartalmazza. A beolvadással az Ózdi Városközponti Óvodák új tagintézménnyel 

bővül, melynek neve Ózdi Városközponti Óvodák Mogyorósvölgyi Tagóvodája 

lesz. Az új tagóvoda jelenleg is érvényes körzet határai megmaradnak. 

IV. 

Az átszervezésről szóló döntés meghozatalát követően kerülhet sor az 

intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítására, az átadás-átvétel 

technikai lebonyolítására. 

Az Ózdi Városkerti Óvodák jelenlegi intézményvezetőjének vezetői 

megbízatása 2018. augusztus 15-én le fog járni. Mivel a tervezett átszervezések 

az Ózdi Városkerti Óvodák megszűntetésével járnak, így új vezetői pályázat 

kiírása nem lehetséges. Az átadás-átvétellel járó feladatok zökkenőmentes 

lebonyolítása érdekében javasolt az intézményvezető megbízását megbízott 

intézményvezető státuszban 2018. augusztus 31-ig meghosszabbítani. 

Az Nkt.74. § (3) bekezdése alapján, az önkormányzatnak biztosítani 

szükséges azon gyermekek óvodai ellátását is, akiknek a szülei nem akarják 

vallási, világnézetileg elkötelezett óvodába járatni gyermeküket. Ennek 

megfelelően javasolt az Ózdi Városkerti Óvodák Alkotmány Úti Tagóvodája 

körzetéből azon gyerekeknek - akiknek a szülei nem akarják vallási, 

világnézetileg elkötelezett óvodába járatni gyermeküket - a közeli, szomszédos 

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodát kijelölni. Mivel csak egyetlen szülő 
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mondott nemet az Alkotmány Úti Tagóvoda egyházi átadására, így nem várható 

tömeges átjelentkezés, ami megegyezik a korábbi hasonló tapasztalatokkal. 

 

Összegzés 

Az Alkotmány Úti Óvoda egyházi fenntartásba adása nem veszélyezteti az 

óvodai ellátás biztonságát a városban, a szülők világi óvodai nevelés mellett 

egyházi nevelést nyújtó intézményre is bízhatják gyermeküket. Így megvalósulhat 

az, hogy az egyházi nevelés, oktatás városunkban minden szinten elérhető lesz. 

Az eddigi tapasztalatok alapján nem várható, hogy a jelenlegi körzetből 

tömegesen más óvodai intézményt fognak választani a szülők. 

Az óvoda átadása és a vele együtt járó átszervezések várhatóan éves szinten 

10-15 M Ft-os megtakarítást jelenthetnek az Önkormányzatnak. 

A fenntartóváltást és a vázolt átszervezési javaslatokat az érintett szülők, 

alkalmazotti közösségek és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

egyhangúan tudomásul vették, támogatták. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelet Képviselő-testületet, hogy az 

előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! 
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2. melléklet 
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3. melléklet 
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4. melléklet 
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5. melléklet 
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6. melléklet 
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Határozati javaslat  

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

……/2018. (V.31.) határozata  

köznevelési intézmény egyházi fenntartásba adásával  

kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület az Ózdi Városkerti Óvodák intézményt jelen határozat 1. 

mellékletében foglalt Megszüntető Okirat szerint 2018. augusztus 31. napjával 

megszünteti. A dokumentum aláírására a Polgármestert felhatalmazza.  

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  2018. május 31.  

 

2. A Képviselő-testület elrendeli a Megszüntető Okiratnak a Magyar 

Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos 

intézkedés megtételét.  

 

Felelős:  Képviselő-testületi Osztály vezetője  

Határidő:  Megszüntető Okirat aláírását követő 10 napon belül  

 

3. A Képviselő-testület az Ózdi Városkerti Óvodák Alkotmány Úti 

Tagóvodájának fenntartói jogát 2018. szeptember 1. napjával határozatlan időre 

ingyenesen átadja az Egri Főegyházmegyének. A köznevelési feladat ellátását 

szolgáló haszonélvezeti jogot alapító szerződést jelen határozat 2. melléklete, az 

Köznevelési szerződést jelen határozat 3. melléklete szerint jóváhagyja.  

A szükséges dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.  

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  2018. május 31.  

  

  



 

 

4. A Képviselő-testület önkormányzati fenntartói jog átadása miatt 2018. 

augusztus 31. napjával elrendeli az Ózdi Városkerti Óvodák Alkotmány Úti 

Tagóvodájára vonatkozó költségvetési előirányzatok zárolását.  

 

Felelős:  Polgármester  

   Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője  

Határidő:  értelemszerűen  

 

5. A Képviselő-testület a fenntartói jog átadása miatt az Ózdi Városkerti Óvodák 

Alkotmány Úti Tagóvodájával kapcsolatos költségevetési törvény szerinti 

központi támogatások lemondását rendeli el a Magyar Államkincstár felé.  

Elrendeli az államháztartáson kívülre kerülő fenntartói jog átadásával kapcsolatos 

egyéb intézkedéseknek, jelentési kötelezettségeknek a Magyar Államkincstár felé 

való megtételét.  

 

Felelős:  Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője   

Képviselő-testület Osztály vezetője 

Határidő:  értelemszerűen  

  

6. A Képviselő-testület az Ózdi Városkerti Óvodák Alkotmány Úti Tagóvodája 

körzetéből azon gyerekeknek - akiknek a szülei nem akarják vallási, 

világnézetileg elkötelezett óvodába járatni gyermeküket - kötelező óvodai 

felvételt biztosító intézménynek az Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodát 

(3600 Ózd, Tétény út 1.) jelöli ki.  

 

Felelős:  Képviselő-testület Osztály vezetője 

Határidő:  2018. augusztus 31.  

 

7. A Képviselő-testület az Ózdi Városkerti Óvodák székhelyóvodáját 2018. 

augusztus 31. napjával az Ózdi Városkerti Óvodák tagóvodájaként működteti 

tovább. A Képviselő-testület az Ózdi Városközponti Óvodák Alapító Okiratának 

módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen 

határozat 4. illetve 5. mellékletei szerint jóváhagyja. A dokumentumok aláírására 

a Polgármestert hatalmazza fel.  

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  2018. május 31.  



 

 

8. A Képviselő-testület elrendeli a módosított Alapító Okiratnak a Magyar 

Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos 

intézkedés megtételét.  

 

Felelős:  Képviselő-testületi Osztály vezetője 

Határidő:  Alapító Okirat aláírását követő 10 napon belül  

   

9. A Képviselő-testület felkéri az Ózdi Városüzemeltető Intézmény vezetőjét, 

hogy az Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési előirányzatainak szükséges 

módosításáról gondoskodjon.  

 

Felelős: Ózdi Városüzemeltető Intézmény vezetője 

Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője 

Intézményvezetők  

Határidő:  2018. augusztus 31.   

 

10. A Képviselő-testület felkéri az Ózdi Városközponti Óvodák 

intézményvezetőjét, hogy a működést szabályozó dokumentumainak 

felülvizsgálatát, átdolgozását valamint az átszervezéssel kapcsolatos Közoktatási 

Információs Rendszer (KIR) felé történő jelentési kötelezettségét végezze el.  

 

Felelős:  Intézményvezető 

Határidő:  2018. augusztus 31.  

 

 

11. A Képviselő-testület megbízza Kisbellér Klárát (lakcím: 3600 Ózd, Vasvár út 

27.9/5.) 2018. augusztus 16-tól 2018. augusztus 31-ig az Ózdi Városkerti Óvodák 

intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

Járandóságát összesen 513.590 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Ezen belül intézményvezetői pótléka 73.080 Ft/hó. 

 

Felelős:  Képviselő-testületi Osztály vezetője   

Határidő:  értelemszerűen 

 

  



 

 

1. melléklet a …/2018. (V.31.) határozathoz 



 

 

 

 



 

 

2. melléklet a …/2018. (V.31.) határozathoz 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

3. melléklet a …/2018. (V.31.) határozathoz 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

4. melléklet a …/2018. (V.31.) határozathoz 



 

 

 

  



 

 

5. melléklet a …/2018. (V.31.) határozathoz 



 

 



 

 



 

 

 

 


