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                                      Tárgy: Előterjesztés 

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére 

 

a Pomázi Hétszínvirág Óvoda -Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvoda fenntartói jogának a 

Hajdúdorogi Főegyházmegye részére történő átadására irányuló kezdeményezés 

megtárgyalására 

 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény ( a 

továbbiakban: Mötv.); 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.); 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.); 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Korm.rendelet); 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 2011.évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.); 

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX.törvény (a továbbiakban: Ntv.); 

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI 

rendelet); 

- az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi 

CXXV.törvény (a továbbiakban: Esélytv.). 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1.Előzmények: 

 

A Hajdúdorogi Főegyházmegye képviseletében eljáró 2020.év folyamán személyesen 

kezdeményezte a Pomázi Hétszínvirág Bölcsőde-Óvoda valamely tagóvodája fenntartói 

jogának átvételét, amely kezdeményezés a vírushelyzet kialakulása okán akkor megrekedt. 

 

A 2020.évi kezdeményezés folyományaként a Hajdúdorogi Főegyházmegye (a továbbiakban: 

Főegyházmegye) képviseletében eljáró Kocsis Fülöp érsek-metropolita 2022. január 10. napján 

kelt levelében szándéknyilatkozatot intézett  Pomáz Város Önkormányzatához, amelyben kérte 

a Pomáz Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő 

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvodája (cím: 2013 Pomáz, Beniczky utca 11.) 

fenntartói jogának 2022. szeptember 01. napjától az Főegyházmegye részére történő átadását. 



Az érsek- metropolita kérelmében előadta, hogy az érintett egyház híveiből egyházközösség 

alakult Pomázon is, Mosolygó Péter atya vezetésével. Ennek okán Pomázon a 

Főegyházmegye köznevelési szerepvállalását szándékoznak bővíteni. 

A Mesevölgyi Tagóvodában szerb nemzetiségi nevelés is folyik, amelynek keretében 19 fős 

nemzetiségi csoport működik. 

 

Tekintettel arra, hogy amennyiben a görögkatolikus főegyházmegye a Mesevölgyi Tagóvoda 

tekintetében fenntartói jogot kap, abban az esetben a nevezett tagóvoda szerb nemzetiségi 

csoportjának más, a Pomázi Hétszínvirág Bölcsőde-Óvoda keretén belüli tagóvodába történő 

átszervezése valósulna meg. 

 

Ez esetben a Pomázi Hétszínvirág Bölcsőde-Óvoda Alapító Okiratának módosítása szükséges, 

a nemzetiségi nevelés feladatellátási helyének módosítása által, amely a Nktv. 4.§ 11. pontja 

alapján intézményátszervezésnek minősül, az alábbiak szerint: 

 

4.§11.pont:” intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, 

szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c) -j) pontjában felsoroltak bármelyikének 

módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő 

döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges” 

 

Nktv. 21.§ (3) bekezdése meghatározza a köznevelési intézmény alapító okiratának tartalmi 

követelményeit, így az alapító okiratnak tartalmaznia kell többek között: 

 

„c) az intézmény típusát, 

d) az intézmény 

da) feladatellátási helyét, 

db) székhelyét, 

dc) tagintézményét, 

dd) telephelyét, 

e) feladatellátási helyenként az alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, 

f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek- 

vagy tanulólétszámot alapfeladatonkénti és munkarendenkénti bontásban, 

g) iskolatípusonként az évfolyamok számát, 

h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését, 

i) szakgimnázium esetén a szakképesítés megnevezését, azonosító számát, szintjét, szakiskola 

esetén a szakképesítés, szakma, részszakma megnevezését, azonosító számát, szintjét, 

j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon 

használati jogát” 

 

Vagyis, jelen esetben az Alapító Okirat módosítása intézményátszervezésnek minősül. 

 

Az intézményátszervezés esetén a Nktv.83.§ (3) bekezdésének b. pontja alapján   a fenntartó  

a köznevelési intézmény átszervezésével 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, érintett települési nemzetiségi 

önkormányzat hiányában az érintett területi, ennek hiányában az országos nemzetiségi 

önkormányzat, ennek hiányában az adott nemzetiség helyi egyesületeinek, 

f) *  



g) *  

h) * a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 

véleményét. 

 

A Mesevölgyi Tagóvodában egy szerb nemzetiségi csoport is működik. A tagóvodában nevelt 

gyermekek létszáma 62 fő, ebből 19 gyermek nemzetiségi nevelésben részesül, tehát a 

nemzetiségi nevelésben részesülő gyermekek aránya 30 %. 

 

Ezzel összefüggésben a Ntv. 2.§ 4. pontja úgy rendelkezik, hogy 

„nemzetiségi köznevelési intézmény: 

a) az a köznevelési intézmény, amelynek alapító okirata a nemzeti köznevelésről szóló 

törvényben foglaltak szerint tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, feltéve, hogy 

e feladatokat a köznevelési intézmény ténylegesen ellátja, továbbá óvoda, iskola és 

kollégium esetén a tanulók legalább huszonöt százaléka részt vesz a nemzetiségi óvodai 

nevelésben, illetve a nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban” 

 

A Nktv. 84.§ (9) bekezdése alapján amennyiben a nevelési -oktatási intézménynek több 

tagintézménye van, akkor tagintézményenként vizsgálni kell azt, hogy a nemzetiségi nevelés-

oktatás szerepel-e az intézmény alapító okiratában vagy a szakmai dokumentumban, továbbá 

azt, hogy a tagintézmény ténylegesen ellátja-e a nemzetiségi nevelés feladatát, továbbá a 

nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek arányát. 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Mesevölgyi Tagóvodában a nemzetiségi nevelésben 

részt vevő gyermekek aránya 30 százalék, vagyis a Nktv. 84.§ (9) bekezdése szerint az érintett 

települési nemzetiségi önkormányzatnak egyetértési joga van, az alábbiak szerint: 

 

Nktv. 84.§ (9) bekezdése szerint:  

 

„a települési önkormányzat, az állami fenntartó a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti 

nemzetiségi köznevelési 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 köznevelési 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, továbbá a 

nemzetiségi nevelésben, oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók arányát. 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. 

Érintett települési nemzetiségi önkormányzat hiányában az érintett területi, ennek hiányában az 

országos nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az adott nemzetiség helyi egyesületeinek 

véleményét kell kikérni.” 

 

 

Menetrend: 



I.lépés: a szerb nemzetiségi önkormányzat, az intézmény alkalmazotti közösségének, az 

óvodaszéknek, a szülői szervezetnek, a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos 

önkormányzatának nyilatkoztatása az átszervezés tárgyában. 

Ugyanakkor míg az intézmény alkalmazotti közösségének, az óvodaszéknek, a szülői 

szervezetnek, a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleménye, a 

szerb nemzetiségi önkormányzat egyetértése szükséges az átszervezés végrehajtásához. 

Amennyiben az átszervezési folyamat elindul, úgy az alábbi lépések megtétele szükséges a 

fenntartói jog átadásához: 

II. lépés: A szülők nyilatkoztatása: 

II.1. Vallási intézménnyé alakulás tekintetében nyilatkoztatás: 

 az Nktv. 74.§ (3) bekezdése alapján, amennyiben 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. Vagyis a szülők felének támogatása esetén 

kerülhet sor az érdemi döntés előkészítésre. 

Amennyiben a szülők felének szavazata az Önkormányzat rendelkezésére áll és az 

Önkormányzat a nevelési-oktatási tagintézmény átadásáról dönt, azon gyermekek tekintetében, 

akiknek szülei nem kívánták egyházi fenntartású intézménybe járatni gyermeküket, az 

önkormányzatnak kell gondoskodnia a vallási, világnézeti szempontból nem elkötelezett 

köznevelési intézményben történő elhelyezéséről, jelen esteben a többi tagintézményekben 

(tagóvodákban) történő elhelyezésről. (határidő: 2022. február 21.) 

 

II.2. A köznevelési intézmény vonatkozásában véleményezési eljárások: 

II.1.Az Nktv. 83.§ (3) d.) pont alapján a bekezdése alapján az intézmény alkalmazotti 

közössége, az óvodaszék, az iskolaszék, a szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat 

véleményének beszerzése (határidő: 2022. március 16.) Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 

362/2016/OJBIT számú állásfoglalásában foglaltak szerint a 73.§ esetében a 83. szerinti 

véleményezés NEM szükséges. 

 

III.lépés: A Nktv. 84.§ (7) bekezdése szerint a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett 

végrehajtásának évében, annak május havának utolsó munkanapjáig (2022. május 31. kedd) 

hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével, a fenntartói jog átruházásával 

kapcsolatban. Ezen határidő betartásával fejezi ki tárgyi szándékát a képviselő-testület. 

A köznevelési intézmény átadás-átvételéről a Hajdúdorogi Főegyházmegyével köznevelési 

megállapodást kell kötni. 

 

IV. lépés: A tagintézmény dolgozóinak tovább foglalkoztatása: 

 Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tagóvoda fenntartását átadja a 

Főegyházmegyeének, úgy az alábbi lépések megtétele szükséges: 

IV.1.A: Kjt. 25/A -25.§ B.§ -ai szerint a munkavállalók tájékoztatása szükséges, legkésőbb: 

2022. július 15.napja, amelyre a közalkalmazottnak 15 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy az 

átvevő általi foglalkoztatásához hozzájárul-e, avagy nem. 

V.lépés: A Képviselő-testület fenntartói jog átruházásával kapcsolatos döntés birtokában az 

átadásra kerülő Tagóvoda vonatkozásában a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Alapító 



Okiratának módosítása tárgyában kell döntenie a Képviselő-testületnek. (legkésőbb: 2022. 

július 15.) 

 

Az előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését meghozni 

szíveskedjen. 

 

 

Pomáz, 2022.január 26.   

 

 

 

 

 

                                                                                Leidinger István 

                      polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomáz Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

…/2022. (…..) számú önkormányzati határozata 

 

a Pomázi Hétszínvirág Óvoda -Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvoda fenntartói jogának a 

Hajdúdorogi Főegyházmegye részére történő átadására irányuló kezdeményezés 

megtárgyalásáról 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b.) 

pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 4.§ 11.pontja,74.§ (3) 

bekezdése, a 83.§ (3)-(4) bekezdései, valamint a 83.§ (9) bekezdése alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Hajdúdorogi 

Főegyházmegye szándéknyilatkozatát, a Pomázi Hétszínvirág Bölcsőde-Óvoda 

Mesevölgyi Tagóvodája fenntartói jogának átvétele tárgyában. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elkötelezett az iránt, hogy a szerb 

nemzetiségi óvodai nevelést a jövőben is a Pomázi Hétszínvirág Bölcsőde-Óvoda 

intézményi keretei között biztosítsa. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.pont szerinti kérelemmel kapcsolatos 

álláspontját a 2. pontban rögzített előfeltétel biztosítása és a Nemzeti köznevelésről szóló 

2011.évi CXC. törvény 74.§ (3) bekezdésében előírt szülői nyilatkozatok eredményének 

ismeretében alakítja ki. 

 

4. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, és a Pomázi 

Hétszínvirág Bölcsőde-Óvoda Intézményvezetőjét arra, hogy az 1. pont tekintetében 

szükséges nyilatkoztatásokat, a 2. pont vonatkozásában a települési nemzetiségi 

önkormányzat előzetes egyetértése, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 

törvény 83.§ (4) bekezdésében meghatározott véleményadásra jogosultak véleményezése 

iránti lépéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő:2022.04.01. 

 

Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály, Gazdasági 

Főosztály, Dr.Tóth Ibolya aljegyző 

Végrehajtásról jelentést tesz: Dr.Tóth Ibolya aljegyző 

 

 

 

 

Látta: 

 

 

 

………………………… 

Dr.Balogh Pál  

    jegyző 

 


