
1 
 

KÖZNEVELÉSI SZERZ ŐDÉS 

a köznevelési intézmények települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével 
összefüggő intézményi átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó 

létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogok és  kötelezettségek 
megosztásáról 

 
amely létrejött 
 
egyrészről Újhartyán Város Önkormányzata 
székhely:  
adószám:  
törzsszám:  
képviseli:  
a továbbiakban: önkormányzat,  
 
másrészről Újhartyán Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 
az Átadó irányítása alatt működő Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.;  
adószám: 15799658-2-41;  
törzsszám: 335262;  
képviseli: Marekné dr. Pintér Aranka elnök,  
a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat 
 
a továbbiakban együtt: Felek között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § 
(1a) bekezdés és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31.§ (5) bekezdése 
alapján az alábbiak szerint: 
 

I. 
 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (2) 
bekezdése alapján az óvodai nevelésről a települési önkormányzat intézmény alapítása és 
fenntartása vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik.  

Az Nkt. 74.§ (7) bekezdése szerint nemzetiségi önkormányzat a nemzetiség által lakott 
településen a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésére létrehozott intézmény fenntartói jogát 
köznevelési szerződéssel átveheti a települési önkormányzattól. 

A megállapodás célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadás-átvételéhez 
kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása. 
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II. 
A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

 
A megállapodás tárgya a köznevelési feladatot ellátó Német Nemzetiségi Óvoda – Konyha 
„Gyermekvár” elnevezésű többcélú intézmény (OM azonosító száma: 033007, székhelye: 
6237 Újhartyán, Béla gödör 3.) települési nemzetiségi önkormányzat fenntartásba vétele során 
a Felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása az alábbiak szerint.  

 
III. 

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 
 
1. Általános rendelkezések 
 
1.1. Az önkormányzat az Nkt. 84. § (7) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a  
fenntartásában lévő Német Nemzetiségi Óvoda – Konyha „Gyermekvár”  (a továbbiakban: 
Intézmény) fenntartói jogát (a továbbiakban: fenntartói jog) 2014. szeptember 1-től a 
nemzetiségi önkormányzat átvegye. 
 
1.2. Az önkormányzat az Nkt. 84. § (7) bekezdés a) pontja alapján ezúton nyilatkozik, hogy 
az Intézmény fenntartói jogát 2014. szeptember 1-i hatállyal átveszi a nemzetiségi 
önkormányzattól, és továbbra is költségvetési szervként tartja fenn.  
 
1.3. A Felek tudomásul veszik, hogy az Nkt. alapján az Intézmény fenntartói jogának átadási 
feltétele, hogy az Intézmény az átadás napján rendelkezzen jogerős működési engedéllyel. A 
működési engedély beszerzése a nemzetiségi önkormányzat feladata, mellyel összefüggésben 
a Feleket együttműködési kötelezettség terheli. Ha az átadás a jogerős működési engedély 
hiányában nem teljesül, az Intézmény továbbra is az önkormányzat fenntartásában marad, 
amelyről az önkormányzat tájékoztatja a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervet.  
 
1.4. Az Intézményben ellátott köznevelési alapfeladat: nemzetiséghez tartozók óvodai 
nevelése (német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda, ahol az óvodai élet 
tevékenységi formáiban két nyelv, a német és a magyar használata érvényesül, továbbá a 
hangsúly a nemzetiségi nyelv fejlesztésén van) 
 
Az Intézményben egységes óvoda-bölcsődei csoport működik, továbbá a városi konyha is az 
Intézményben működik. 
 
1.5. A felvehető, ellátandó gyermekek száma: - 180 fő (6 óvodai csoport) 
             - 15 fő (egységes óvoda-bölcsődei csoport) 

1.6. A fenntartó által a feladatellátáshoz igénybe vehető források: a hatályos költségvetési 
törvény átlagbér alapú támogatása a 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerint, a 8. melléklet II. 
pontja szerinti működési támogatás, a III. pontja szerinti kiegészítő támogatás, valamint az 
önkormányzat által külön megállapodásban biztosított ingó és ingatlanvagyon. 
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2. A gyermekeket érintő rendelkezések 

2.1. A felek kijelentik, hogy a fenntartóváltás az óvodában ellátott gyermekekre nézve nem 
jelent semmiféle változást. A nemzetiségi önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az 
óvoda fenntartói jogának átvétele után megtartja az óvoda alapító okiratban meghatározott 
nevelési funkcióját, és azt a továbbiakban a mindenkor hatályos jogszabályi és hatósági 
előírásoknak megfelelően működteti. A nemzetiségi önkormányzat kötelezettséget vállal arra, 
hogy az 1. számú mellékletben körülírt, az átvett Intézmény eredeti óvodai körzetével 
megegyező óvodai körzetben lakó gyermeket az Intézménybe a megállapodás fennállásának 
időtartama alatt, amennyiben az érintett gyermek az Intézménybe jelentkezik, felveszi. 
 
2.2. A megállapodás keretei között az óvodások felvételére alkalmazni kell azokat a 
szabályokat, amelyek az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekre vonatkoznak.  
 
2.3. Jelen megállapodás alapján a nevelés a gyermekek számára ingyenes marad. 
 
 
3. A foglalkoztatottak átadás-átvétele 

A nemzetiségi önkormányzat vállalja, hogy az Intézmény minden olyan alkalmazottját, akik 
alkalmazása az Nkt. szerint kötelező, 2014.szeptember 1-től a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet meghatározottak szerint 
az Intézmény tovább foglalkoztatja.  

 
 
4. A Felek kötelezettségei 
 
4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a nemzetiségi önkormányzat fenntartásába kerülő 
Intézmény zavartalan működtetése (például: a pedagógusok bére, bér és járulék terhek 
biztosítása) érdekében minden szükséges intézkedést megtesznek. 
 
4. 2. Az önkormányzat vállalja, hogy: 
 
4.2.1. 2014. augusztus 31-ig átadja az Intézmény fenntartásával összefüggő 2014. évi 
költségvetésének időarányos alakulásáról készített kimutatást,  

4.2.2. az átadás napján az nemzetiségi önkormányzat jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel a 
mérőórák aktuális állásáról, 

4.2.3. 2014. augusztus 31-ig minden olyan dokumentumot átad a nemzetiségi önkormányzat 
részére, amely az Intézmény továbbműködtetéséhez szükséges, 
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4.2.4. a nemzetiségi önkormányzat írásos megkeresésére az Intézménnyel kapcsolatban kért 
adatokat, dokumentumokat 8 munkanapon belül szolgáltatja a nemzetiségi önkormányzat 
részére,  

4.2.5. az önkormányzat tudomásul veszi, hogy az Intézményre tekintettel a 2014.augusztus 
31-ig a fenntartói kötelezettségekből keletkezett tartozásállomány őt terheli, 

4.2.6. átadja a nemzetiségi önkormányzat részére az Intézményre vonatkozó minden olyan 
dokumentumot, amely a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 159. §-a alapján az 
Intézmény működési engedélyének megkéréséhez szükséges.  

4.2.7. az Intézmény működéséhez szükséges ingók és ingatlanok használati jogáról, valamint 
a gyermekek étkeztetésének biztosításáról, valamint a városi konyha működtetéséről, mint 
tulajdonos a nemzetiségi önkormányzattal külön megállapodást köt. 

 
4.3. A nemzetiségi önkormányzat vállalja, hogy: 
 
4.3.1. az Intézménnyel a 2013/2014-es nevelési év végén jogviszonyban álló, továbbá a 
2014/2015-ös nevelési évtől felvett óvodások számára biztosítja az ellátást a tanulmányaik 
megkezdéséig a fenntartásában működő Intézményben, 

4.3.2. az Intézményben az átvétel napján foglalkoztatottak változatlan tovább-
foglalkoztatásáról gondoskodik a 3. pontban rögzítettek szerint, 

4.3.3. az 1.3. pontban foglalt feltétel teljesítéséről – az Intézmény jogerős működési engedélye 
másolati példányának megküldésével – értesíti az önkormányzatot, 

4.3.4. ha a nevelési feladatot – költségvetési forrás hiányában – meg kívánja szüntetni, az erre 
irányuló szándékát a megszűnéssel érintett nevelési évet megelőző költségvetési tervezési 
időszakban, de legkésőbb az érintett nevelési évet megelőző nevelési év márciusának utolsó 
munkanapjáig bejelenti az önkormányzat számára, 

4.3.5. az Intézmény működéséhez szükséges ingók és ingatlanok használati jogáról, valamint 
a gyermekek étkeztetésének biztosításáról, a városi konyha működtetéséről a tulajdonos 
települési önkormányzattal külön megállapodást köt. 
 
5. Egyéb rendelkezések 
  
5.1. Az önkormányzat kijelenti, hogy a jelen megállapodással kapcsolatosan az Nkt.-ben előírt 
véleményeket beszerezte. 

5.2.Felek a jelen megállapodás teljesítése során törekednek a vitás kérdések tárgyalásos 
rendezésére, amennyiben az mégsem vezet eredményre, jogvitájuk eldöntésér a Dabasi Járási 
Bíróság illetékességét kötik ki. 
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5.3. Jelen megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az Nkt. , a Kjt., illetve az ide vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 
 
5.4. Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
5.5. A jelen megállapodás 4 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban 
készült, amelyből 2 db az önkormányzatnál, 2 db a nemzetiségi önkormányzatnál marad. 
 
Újhartyán, 2014. május 15. 

 
 

Schultz József     Lauter Antal 
polgármester                                                  elnök 

 
 

 


