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Az előterjesztést előkészítette: Polgár Beatrix jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 14-én a 29/2014.(XI.14.) 

határozata alapján 2015. június 30-áig kívánta közösen üzemeltetni a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 

tagintézményeként a Balatonakarattyán lévő tagóvodát. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) IV. fejezete 

foglalkozik a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó szabályozásokkal.  

Az Mötv. 89. § (1) bekezdése értelmében a társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év 

utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. 

(2) A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal 

korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 

 

Az Mötv 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen az óvodai ellátás.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó legkésőbb 

az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést 

a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, 

b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: 

ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, 

bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, 

c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, 

d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdése alapján 

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 az intézmény alkalmazotti közössége, az 

óvodaszék, a szülői szervezet véleményét, ezért javaslom a tárgyalások lefolytatását az érintett 

személyekkel, szervezetekkel. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen! 

 

Balatonakarattya, 2015. május 11. 

      Tisztelettel: 

       

         Matolcsy Gyöngyi 

              polgármester 



 

 

48. A fenntartó kötelezettségei és jogai 

83. § (1) A három vagy annál több nevelési-oktatási intézményt fenntartó települési önkormányzat 

köznevelési ügyekkel foglalkozó bizottságot létesít és működtet. A fenntartói kötelezettségek teljesítésével és 

jogok gyakorlásával összefüggő döntés-előkészítő munkában a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító - 3. 

melléklet szerinti - felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személynek kell közreműködnie. 

(2) A fenntartó 

a)300 e törvényben foglalt keretek között - az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami 

felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény kivételével - dönt a köznevelési intézmény 

létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, 

tevékenységi körének módosításáról, fenntartói jogának átadásáról, 

b)301 dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti 

és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, 

c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és tandíj 

megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit, 

d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az 

iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát, 

e) ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a 

szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi 

tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem 

települési önkormányzat, a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye 

szerint illetékes kormányhivatalnak, 

f) a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a jogviszony 

megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei között 

gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett, 

g) jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját, 

h) értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, 

a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, 

i) ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t. 

(2a)302 Az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a Kar által elfogadott Etikai 

Kódex alkalmazása kötelező. A magán köznevelési intézmény fenntartója a Kar által elfogadott Etikai Kódex 

általános etikai alapelveinek figyelembevételével megalkotja az általa fenntartott köznevelési 

intézményekben foglalkoztatott pedagógusokra vonatkozó intézményi etikai kódexet. Az egyházi 

köznevelési intézmény ajánlásként veszi figyelembe a Kar által elfogadott Etikai Kódex alapelveit. 

(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)303 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) szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara, 

g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős 

miniszter, 

h) a működtető önkormányzat 

véleményét. 

(4a)304 Ha a fenntartóváltás a települési önkormányzat működtetési kötelezettségét érinti, vagy 

működtetési kötelezettséget keletkeztet, az érintett települési önkormányzatot egyetértési jog illeti meg a 

döntés meghozatalakor, kivéve, ha az adott köznevelési intézmény fenntartói jogának az állami 

intézményfenntartó központ részéről történő átvétele a köznevelési közfeladat-ellátás biztonságos 
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megszervezéséhez elengedhetetlen, vagy annak hiányában a gyermekekre, tanulókra aránytalan teher 

hárulna. 

(5) A (3)-(4) bekezdésben meghatározott 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. 

(6) Ha a fenntartó három vagy annál több köznevelési intézményt tart fenn, a (3)-(4) bekezdés szerinti 

véleményeztetési kötelezettségének - a nevelési-oktatási intézmény átalakítása, megszüntetése, vezetőjének 

megbízása és megbízásának visszavonása kivételével - eleget tehet úgy is, hogy a tervezett intézkedésről 

szóló tájékoztatót az érintett köznevelési intézmény vezetőjének küldi meg azzal, hogy a helyben szokásos 

módon hozza nyilvánosságra, és hívja fel a (4) bekezdésben meghatározottak figyelmét arra, hogy a fenntartó 

tervezett intézkedésével kapcsolatos véleményüket a (5) bekezdésben meghatározott határidő biztosítása 

mellett a köznevelési intézmény vezetőjének küldhetik meg. A köznevelési intézmény vezetője a 

véleményeket a véleményezési határidő lejártát követő öt munkanapon belül megküldi a fenntartónak. 

(7)305 A magyar nyelvi előkészítés, a nemzetiség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt a települési 

önkormányzat, az állami intézményfenntartó központ évente köteles felmérni az érintett első óvodai nevelési 

évre, első iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók körében az érdekelt települési nemzetiségi 

önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat bevonásával. 

84. § (1) A fenntartó a köznevelési intézmény részére új feladatot az ellátáshoz szükséges feltételek 

biztosításával állapíthat meg. 

(2)306 A működtető, ennek hiányában a fenntartó - önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a 

nevelési-oktatási intézmény költségvetésében - gondoskodik az iskolaszék, az óvodaszék, a szülői szervezet, 

továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat működési feltételeiről. 

(3) 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. 

(4)307 A fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni a fenntartó 

személyében jogutódlással bekövetkező változás, a fenntartói jog jogszabály alapján történő átadása esetén, 

az önkormányzatok szétválásával összefüggő vagyonmegosztáskor, az egyéni vállalkozó halálakor, ha van, 

aki a tevékenység folytatására jogosult. 

(5) Az átszervezés tilalmára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a székhely, telephely 

megváltoztatására azért kerül sor tanítási évben, nevelési évben, mert a már meglévő épületet, helyiséget, 

területet megfelelő időben nem lehetett birtokba venni, vagy a nevelési-oktatási intézmény által használt 

épület, helyiség, terület váratlanul alkalmatlanná vált a rendeltetésszerű használatra. 

(6)308 A kormányhivatal engedélyezi a működési engedéllyel rendelkező intézmények fenntartói számára 

a székhely, telephely változását tanítási évben, nevelési évben más, előre nem látható okból is. Ha a fenntartó 

három éven belül másodszor kéri előre nem látható okból a székhely-, telephelyváltozás engedélyezését, a 

kormányhivatalnak le kell folytatnia a 34. § (2) bekezdésében szabályozott törvényességi ellenőrzést. 

(7)309 A fenntartó, az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami felsőoktatási 

intézmény által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés 

tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést310 

a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, 

b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: 

ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, 

bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, 

c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, 

d)311 a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével 

kapcsolatban. 

(8)312 

(9)313 Ha a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza a 

nemzetiségi nevelési-oktatási feladat ellátását, feltéve, hogy e feladatot az intézmény ténylegesen ellátja, 

akkor a települési önkormányzat, az állami fenntartó az intézmény 

a) létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával, 

b) költségvetésének meghatározásával és módosításával, 

c) vezetőjének megbízásával, megbízásának visszavonásával 

összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, térségi 

feladatot ellátó intézmény esetében a területi nemzetiségi önkormányzat, országos feladatot ellátó 

köznevelési intézmény esetében az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését. Többcélú 
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intézményben, valamint ha a nevelési-oktatási intézménynek több tagintézménye, több intézményegysége 

van, akkor több tagintézmény esetén tagintézményenként, több intézményegység esetén 

intézményegységenként kell vizsgálni azt, hogy szerepel-e a nemzetiségi nevelés-oktatás az alapító okiratban 

vagy a szakmai alapdokumentumban továbbá azt, hogy a tagintézmény, intézményegység a nemzetiségi 

nevelési-oktatási feladatot ténylegesen ellátja-e. Ha a tagintézményben vagy intézményegységben folyó 

nevelés-oktatás megfelel e feltételeknek, akkor az érintett nemzetiségi önkormányzatot az adott 

tagintézményre, intézményegységre vonatkozóan az a)-c) pontban felsorolt döntések meghozatala során 

egyetértési jog illeti meg. 

(9a)314 Az oktatásért felelős miniszter az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmények 

tekintetében hozott, az e §-ban meghatározott döntéseihez nem köteles beszerezni az érintett nemzetiségi 

önkormányzat egyetértését, amennyiben az oktatásért felelős miniszter az állami intézményfenntartó központ 

véleményével egyező döntést hoz, és az állami intézményfenntartó központ véleményével az érintett 

nemzetiségi önkormányzat egyetért. 

(10)315 Többcélú intézmény esetén az e §-ban foglaltakat csak az érintett intézményegység 

vonatkozásában kell alkalmazni. 

85. § (1)316 A fenntartónak, a működtetőnek, ha egyetértési joga van a köznevelési intézmény SZMSZ-e, 

házirendje, pedagógiai programja tekintetében, az egyetértés kialakítására harminc nap áll rendelkezésre. 

(2) A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az 

intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. 

(3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a nevelési-

oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelését. 

(4) A fenntartó kötelezettségeinek teljesítése, jogainak gyakorlása nem sértheti a nevelési-oktatási 

intézmény szakmai önállóságát, az intézmény szakmai döntési hatásköreit, a köznevelési intézmény 

vezetőjének munkáltatói jogait, döntési jogosítványait, beleértve a gazdasági vezető feletti munkáltatói 

jogokat. 
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