
5. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással össze-

függő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló-

dó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-

se értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati in-

tézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2021. március 23-án kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Pécsi Egyházmegyével fennálló köznevelési együttműködés meghosszabbítása  

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. március 31. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 



 

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 
 

A Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegyéje 2016-ban kereste meg Dombóvár 

Város Önkormányzatát az akkor még önkormányzati fenntartású Dombóvári 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Erzsébet Óvodai Tagintézményének átvétele iránt 

abból az indíttatásból, hogy bővítse intézményhálózatát és a területén élő családok 

számára minél közelebb biztosítsa a katolikus óvodai neveléshez való hozzáférést. A 

kezdeményezést – az érintett szülők és óvodai dolgozók teljes támogatásától övezve – 

a dombóvári önkormányzat pozitívan fogadta, melynek eredményeként a tagintézmény 

átadásával együtt öt évre, 2021. augusztus 31-ig szóló köznevelési szerződés 

megkötésére került sor, illetve az önkormányzat a feladatellátást szolgáló ingó és 

ingatlan vagyonra haszonélvezeti jogot biztosított ingyenesen a Pécsi Egyházmegye 

javára 2016. szeptember 1-jétől a köznevelési szerződéssel megegyező időtartamra. 

 

Az egyházi intézmény a 2016/2017. nevelési év kezdetétől a Dombóvári Árpád-házi 

Szent Erzsébet Katolikus Óvoda nevet viseli, és önálló jogi személyként változatlanul 

a Dombóvár, Petőfi utca 27. alatti feladatellátási helyen működik – immár majdnem öt 

esztendeje nem önkormányzati működtetésben. A dombóvári szülők körében népszerű, 

de a városon kívülről is iratnak be ide folyamatosan gyerekeket. Az óvodai csoportok 

száma négy (ennyi csoportszoba is áll rendelkezésre az épületben), a felvehető és 

ellátandó gyermekeké pedig 100, a beiratott létszám megközelíti ezt. Nagyon kedvelt a 

kétnyelvű német nemzetiségi nevelés (a Holdacska csoportba járók részesülnek 

ebben), de integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket is fogadhatnak. 

 

Mivel az Egyházmegye az egyházi fenntartók részére elérhető állami működési 

támogatást vesz igénybe a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodában 

végzett nevelői tevékenység kapcsán, az intézménynek a köznevelési törvény 

értelmében részt kell vennie a kötelező felvételt biztosító óvodai feladatok ellátásában, 

a felvételi körzete pedig a törvény erejénél fogva kiterjed a város teljes közigazgatási 

területére. A szerződés szerint 75 fő az a dombóvári gyermeklétszám, amelynek 

felvételét az óvoda nem tagadhatja meg, felvételi előfeltételként ugyanakkor kikötheti 

a vallás, világnézet elfogadását, így a felvételi kötelezettsége akkor áll fenn a 

dombóvári gyermekek tekintetében, amennyiben az a követelmények függvényében 

lehetséges. 

 

A Pécsi Egyházmegyének  

a) a dombóvári 637/1 hrsz. alatt felvett, 504 m2 alapterületű, kivett gyer-

mekjátszótér megnevezésű, természetben a Petőfi utca 27. alatt található, 

b) a dombóvári 637/2 hrsz. alatt felvett, 1745 m2 alapterületű, kivett óvoda 

megnevezésű, természetben szintén a Petőfi utca 27. alatt található, és 

c) a dombóvári 637/3 hrsz. alatt felvett, 1162 m2 alapterületű, kivett beépí-

tetlen terület megnevezésű, természetben az Erzsébet utca 29. alatt talál-

ható 

ingatlanokra és a feladatellátást szolgáló ingóságokra áll fenn haszonélvezeti joga az 

óvodai feladatok ellátásához, amely az ingatlanok tekintetében az ingatlan-

nyilvántartásba is bejegyzésre került a határozott időre. Az ingók vonatkozásában úgy 

szól a szerződés, hogy az Egyházmegye, illetve az óvoda köteles a jó gazda 



 

gondosságával eljárni, amennyiben valamely ingóság megsemmisül, elvész vagy 

javíthatatlanul elhasználódik, akkor köteles azt pótolni és a szerződés megszűnésének 

időpontjában az átvételkori paraméterekkel megegyező, mennyiségileg és minőségileg 

azonos fajtájú és számú ingóságot köteles visszaszolgáltatni az önkormányzat részére 

(rendhagyó haszonélvezet).  

 

2018-ban sor került egy olyan együttműködési megállapodás megkötésére, miszerint a 

Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda nyári zárva tartása idején az 

esetlegesen ellátást igénylő gyermekeket átmenetileg az aktuálisan nyitva tartó önkor-

mányzati óvoda fogadja. Amennyiben az ellátást igénylő gyermekek száma az öt főt 

meghaladja, az Óvoda az ellátásukhoz az érintett nevelési napokon folyamatosan se-

gítséget nyújt egy fő óvodapedagógus vagy nevelő munkát segítő dolgozó révén, aki 

az önkormányzati óvodában közreműködik az ellátást igénylők kísérésében, felügyele-

tében és a velük való foglalkozásban. A kölcsönösség jegyében szükség esetén a Kato-

likus Óvoda is ugyanezen feltételek mentén fogad gyermekeket a zárva tartó önkor-

mányzati óvodából. Ebben az évben az újdombóvári óvodába járók tekintetében kerül-

het sor igény esetén az óvodai ellátás ideiglenes biztosítására. 

 

Az elmúlt öt évre visszatekintve az egyházi fenntartásba adás jó döntésnek bizonyult, 

és mindenképpen indokolt folytatni az együttműködést, amellyel a Pécsi Egyházmegye 

is egyetért. A 2016-ban kötött szerződésben a felek már kinyilvánították, ha a 

szerződés a várakozásaiknak megfelelően megy foganatba, úgy ismételten készek 

köznevelési szerződést kötni a hatályos jogszabályok szerinti időtartamra. A 

haszonélvezetet biztosító szerződés pedig úgy rendelkezik, hogy ha a felek 2021. 

szeptember 1-jétől kezdődő időponttal újabb köznevelési szerződést vagy az óvodai 

feladatellátás tekintetében egyéb olyan megállapodást kötnek, amely alapján a Pécsi 

Egyházmegye óvodai köznevelési feladatot lát el az átadott ingatlanokban, akkor a 

szerződés vagy megállapodás szerinti időtartamra a Pécsi Egyházmegyét továbbra is 

megilleti a haszonélvezeti jog. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) 

Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése értelmében a köznevelési szerződés 

érvényességi ideje továbbra is legfeljebb öt év lehet, így az újabb szerződést javaslom 

ismét ennyi időre kötni, azaz 2026. augusztus 31-ig, a 2025/2026. nevelési év végéig, 

illetve ezzel párhuzamosan a haszonélvezeti jogot alapító szerződés is eddig az 

időpontig kerül meghosszabbításra, ahogy a nyári zárva tartás idejére szóló 

együttműködési megállapodás is. 

 



 

 

Határozati javaslat  

a Pécsi Egyházmegyével fennálló köznevelési tárgyú együttműködés 

meghosszabbításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a Pécsi Egyházmegyével 2021. szeptember 1-

jétől 5 évre szóló újabb köznevelési szerződést köt az önkormányzat kötelező 

közfeladatát képező óvodai ellátásban a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet 

Katolikus Óvoda révén történő közreműködés érdekében, meghosszabbítva a 2016. 

szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-ig hatályos köznevelési szerződés alapján 

fennálló eredményes együttműködést.  

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a Pécsi Egyházmegye javára a 2016. május 27-

én megkötött, haszonélvezeti jogot alapító megállapodásban foglalt 

vagyontárgyakra az 1. pont szerint köznevelési szerződéssel megegyező 

időtartamra változatlan feltételek mellett haszonélvezeti jogot biztosít ingyenesen a 

Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda által végzett óvodai 

nevelési feladatok ellátásához. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a Pécsi Egyházmegyével a Dombóvári Árpád-

házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodába, illetve az önkormányzati fenntartású 

óvodákba járó és a nyári zárva tartás idején ellátást igénylő gyermekek fogadása 

tekintetében 2018-ban létrejött együttműködést az 1. pont szerint köznevelési 

szerződéssel megegyező időtartamra fenntartja. 

 

4. Az 1-3. pont végrehajtásához kapcsolódó szerződéses jognyilatkozatokat 

Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

         Pintér Szilárd 

         polgármester 

 


