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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Városunkban több nevelési-oktatási intézmény is egyházi fenntartásban működik. 

Elképzelhető, hogy ezek sora a jövő évben bővülni fog. A Magyarországi Evangélikus 

Egyház Országos Irodája Nevelési és Oktatási Osztályának vezetője ugyanis arról 

tájékoztatott, hogy az Egyház Országos Presbitériuma novemberben kinyilvánította 

szándékát a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

fenntartásának átvétele kapcsán.  

 

Ez nem végleges döntés a részükről, annak előkészítése indult meg egyelőre, mivel a 

köznevelési törvény értelmében egy intézményfenntartó az intézkedés tervezett 

végrehajtása éve februárjának utolsó munkanapjáig kezdeményezheti egy másik 

köznevelési intézmény fenntartójánál, hogy az általa fenntartott intézmény fenntartói 

jogait és kötelezettségeit a következő tanévtől adja át. 

 

A Tamási Tankerületi Központhoz tartozó iskola esetében a feladatellátást szolgáló 

városi ingatlanok Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában vannak, ahogyan 

a feladatátvétel időpontjában (2013 január) az intézmény által használt ingóságok is, 

bár ezek köre azóta selejtezések révén redukálódott. Mindezekre a Tamási Tankerületi 

Központnak vagyonkezelői joga áll fenn. A dombóvári önkormányzatot tehát a 

fenntartóváltás elsősorban ez miatt érinti, de persze ettől függetlenül sem közömbös, 

hogy a város egyik általános iskolája és az ott tanulók milyen kezekben lesznek a 

jövőben. 

 

A törvény szerint a köznevelési intézménynek a feladatai ellátásához szükséges 

feltételekkel rendelkeznie kell, ilyen az állandó saját székhely a feladatellátáshoz 

szükséges helyiségekkel együtt. A köznevelési intézmény akkor rendelkezik állandó 

saját székhellyel, ha a fenntartója igazolja, hogy a feladatai ellátásához szükséges 

jogszabályban meghatározott helyiségek feletti rendelkezési jog a nevelési-oktatási 

intézmény működéséhez legalább öt évre biztosított. Az Evangélikus Egyház végleges 

döntésének meghozatalához szükséges annak tudatában lennie, hogy a fenntartás 

átvétele esetén a vagyonhasználat biztosított lesz-e a számára az önkormányzati 

tulajdonú vagyont illetően, ezért javalom ennek kinyilvánítását a testület részéről. 

 

Az egyház esetleges pozitív döntése alapján tud határozni az oktatásért felelős 

miniszter az iskola fenntartói jogának átadása kapcsán, amit május utolsó 

munkanapjáig meg kell tennie. Ebben a szülőknek is van szerepe – a törvény alapján 

akkor adható át nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti szempontból 

elkötelezett oktatást folytató fenntartó számára, ha az intézménybe beíratott kiskorú 

gyermekek esetén a szülők több mint fele azt támogatja –, valamint a német 

nemzetiségi önkormányzatnak is, mivel a Belvárosi Iskola nyelvoktató nemzetiségi 

nevelés-oktatást is folytat német nyelven. 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. 
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Határozati javaslat 

vagyonhasználati lehetőség biztosításáról dombóvári nevelési-oktatási intézmény 

fenntartásának átvétele esetén 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 

Magyarországi Evangélikus Egyház részére biztosítani fogja a Dombóvári Belvárosi 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola feladatellátásához kapcsolódó, Dombóvár 

Város Önkormányzatának tulajdonát képező vagyonelemek használatát a 

feladatellátáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állása érdekében, amennyiben az 

Egyház átveszi az intézmény fenntartását átveszi. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Magyarországi Evangélikus 

Egyház tájékoztatására. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

         Pintér Szilárd 

          polgármester 

 


