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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. augusztus 28.-án tartandó testületi ülésére

Javaslat a Gárdonyi Református Egyházközség egyházi jogi személlyel létrejött
köznevelési szerződés módosítására.

Tisztelt Képviselőtestület!

Gárdony Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Gárdonyi Református Egyházközség egyházi
jogi személlyel Köznevelési Szerződést kötött, melyet 202/2014.(VI.18) számú határozatával fogadott
el, s melynek I. számú módosítását 326/2014.(X.7) számú határozatával hagyta jóvá.

A Fejér Megyei Kormányhivatal a Gárdonyi Református Egyházközség által fenntartott Életfácska
Református Óvoda köznevelési intézmény fenntartója törvényességi ellenőrzését végezte 2014.
október 20-napjától, melynek során a FEB/13/870-7/2014. számú végzéssel megállapították, hogy a
fenntartó megsértette a jogszabályi rendelkezéseket azzal, hogy a nevelési-oktatási intézmény
működéséhez az intézmény székhelye feletti rendelkezési jog a legalább 5 nevelési évre nem
biztosított, melyre figyelemmel szerződő felek 2015. február 4.-napján a köznevelési szerződést
módosították, melyet a Képviselő-testület 22/2015. (II.04.) számú határozatával fogadott el.

A köznevelési szerződés II. számú módosításával a köznevelési szerződés időtartama 5 évre, lejárati
időpontja 2019. augusztus 31.-napjával került elfogadásra.

A köznevelési szerződés újabb 5 év határozott időtartamra történő meghosszabbítását a Gárdonyi
Református Egyházközség fenntartó kezdeményezte az Ingatlanhasználati szerződés ugyanezen
időtartammal való meghosszabbításával együtt.

A köznevelési szerződés I/8. pontjának módosítása, s azzal együtt a VI/6. pontban foglalt határozott
időtartamra vonatkozó módosítása szükséges, az újabb 5 évre szóló időtartam kezdő időpontja: 2019.
szeptember 1.-napja, lejárati időpontja: 2024. augusztus 31.-napja.

Ezen érdemi módosításon túlmenően a köznevelési szerződés egyes pontjainak múlt időben történő
megfogalmazása, más pontjainak pedig hatályon kívül helyezése indokolt, mely utóbbiak a
Köznevelési Intézmény működési engedélyezési eljárására, s kezdeti működése finanszírozásának
biztosítására, illetőleg működési engedélyének hiányában a szerződés megszűnésére vonatkoztak,
mely szabályozásra már nincs szükség.

A Gárdonyi Református Egyházközség által fenntartott Életfácska Református Óvoda működése, s a
Fenntartó fenntartói jog gyakorlása a köznevelési szerződés időtartamának módosításával
jogfolytonos.

Az Ingatlanhasználati szerződés 1. pontja annak időtartamát a köznevelési szerződés I/8. pontjában
meghatározott időtartamban állapítja meg, melynek alapján a köznevelési szerződés módosításával az
ingatlanhasználati jogosultság folyamatos, külön ezáltal az Ingatlanhasználati szerződés módosítása
nem szükséges.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, s a határozati javaslat elfogadására.

Gárdony, 2019. augusztus 22.
Tóth István
polgármester

Készítette: dr. Drdul Emília
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HATÁROZATI JAVASLAT
a Gárdonyi Református Egyházközség egyházi jogi személlyel létrejött

Köznevelési Szerződés III. számú módosítására.

Gárdony Város Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a Gárdonyi Református
Egyházközség egyházi jogi személlyel létrejött Köznevelési Szerződés III. számú módosítására
vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:

I.

Gárdony Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Gárdonyi Református Egyházközség –
továbbiakban: Fenntartó – és Gárdony Város Önkormányzat – továbbiakban: Önkormányzat – között
Gárdonyban, 2014. június 23.-napján létrejött, 2014. október 7.-napján, s 2015. február 4.-napján
módosított köznevelési szerződést az alábbiak szerint módosítja, mely a III. számú módosítás:

1. A köznevelési szerződés I/1. pontja szövegezése múlt időre módosul: a „működik” szövegezés
helyébe „működött” szövegrész lép.

2. A köznevelési szerződés I. pontja kiegészül az  alábbi 2/A. ponttal:

„2/A. Szerződő felek tényként rögzítik, hogy a Gárdonyi Óvodai Köznevelési Intézményi
Társulás 2016. augusztus 31.-napjával megszűnt, Gárdony Város Önkormányzata a
köznevelési szerződés módosítása során önálló hatáskörében jár el.”

3. A köznevelési szerződés I/8. pontja kiegészül az alábbi szövegezéssel azzal, hogy az első
bekezdés szövegezése múlt időre módosul, a „jön” szó helyébe „jött” szó lép.

„Szerződő felek a köznevelési szerződés időtartamát újabb 5 év időtartamban 2019. szeptember
1.-napjától – 2024. augusztus 31.-napjáig terjedő időtartamban határozzák meg.”

4. A köznevelési szerződés II/1. pontja első bekezdése szövegezése kiegészül az alábbi utolsó
mondatrésszel, egyidejűleg ugyanezen pont második bekezdése hatályát veszti:

„melynek alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/13/471-16/2014. számú határozatával
kiegészített FEB/13/471-15/2014. számú határozatával az intézmény működését a 2014/2015-ös
nevelési évtől engedélyezte.”

5. A köznevelési szerződés II/2. és II/3. pontja hatályát veszti.

6. A köznevelési szerződés III/1.3. alpontjában a felvehető maximális gyermeklétszám 60 fő
helyébe 62 fő lép.

7. A köznevelési szerződés IV/7. pontja szövegezése múlt időre: a „gondoskodik” szövegezés
„gondoskodott” szövegezésre módosul.

8. A köznevelési szerződés V/1.2. pontjából az „illetőleg a tagi részvételével működő Társulás”
továbbá a „Társulás” szövegrész törlendő.

9. A köznevelési szerződés V/2. és V/3. pontja hatályát veszti.

10. A köznevelési szerződés VI/5. pontja hatályát veszti.

11. A köznevelési szerződés VI/6. pontja helyébe az alábbi megállapodás lép:
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„6. A köznevelési szerződés a határozott időtartam lejártával: 2024. augusztus 31-napján
megszűnik.

Amennyiben a Fenntartó által építendő új óvoda használatbavételi engedélye az I./8.
pontban foglalt újabb 5 éves időtartamon belül véglegessé válik, úgy Szerződő felek jelen
köznevelési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésében fognak
megállapodni.”

12. A köznevelési szerződés VII/2. pontjában a „vállalja, hogy” szövegrész hatályát veszti, s a
szövegezés egyidejűleg múlt időre módosul.

13. A köznevelési szerződés VII/6. pontja második és harmadik bekezdése „6.1. és 6.2.”
alszámozást nyer, egyidejűleg kiegészülve az alábbi 6.3. ponttal:

6.3. A köznevelési szerződés III. számú módosítását Gárdony Város Önkormányzat
Képviselőtestülete …./2019. (VIII.. ...) számú határozatával fogadta el, s foglalta a
köznevelési szerződést az I,. II. és  III. számú módosítással egységes szerkezetbe,
felhatalmazva a Polgármestert annak aláírására.

14. A köznevelési szerződés VII/7. pontja második és harmadik bekezdése 7.1. s 7.2. alszámozást
nyer, s egyidejűleg kiegészül az alábbi 7.3. ponttal:

7.3. A Gárdonyi Református Egyházközség nyilatkozattételre jogosult  Gárdonyi Református
Egyházközség Presbitériuma a köznevelési szerződés III. számú módosítását elfogadta, s
a köznevelési szerződést az I., II. és III. számú módosítással egységes szerkezetbe
foglalta, felhatalmazva Képviselőit annak aláírására.

15. A köznevelési szerződés egyéb pontjait a Képviselő-testület módosítani nem kívánja, azok
szerződő felek számára változatlanul kötelező érvényűek.

II.

A Képviselő-testület a köznevelési szerződést az I., II. s a III. számú módosítással egységes
szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Tóth István
polgármester

Határidő: 2019. augusztus 30.
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határozati javaslat 1. számú melléklete

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
óvodai ellátás feladat teljesítésére

az I., II. és III. számú módosítással egységes szerkezetben
- az I. számú módosítást a * jelölés, a II. számú módosítást ** jelölés, a III. számú

módosítást a dőlt betűs szedés és a hatályon kívül helyezés szövegezés jelöli -

amely létrejött egyrészről Gárdonyi Református Egyházközség (székhelye: 2483 Gárdony, Bóné
Kálmán u. 8., adószáma: 19822169-1-27, KSH statisztikai számjel: 19822169-9491-559-07,
bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11736116-20021764, Forrás Takarékszövetkezet: 72900099-
10504062,) mint Fenntartó, képviseli: Karl Melinda lelkipásztor, Tényiné Gölöncsér Éva gondnok
(továbbiakban: Fenntartó)

másrészről Gárdony Város Önkormányzat (székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.,
adószáma: 15727392-2-07, KSH azonosító száma: 15727392-8411-321-07, törzskönyvi azonosító
száma (PIR): 727398, képviseli: Tóth István polgármester) - mint Önkormányzat (továbbiakban:
Önkormányzat),
együttesen mint szerződő felek (továbbiakban:  Szerződő felek) között az alábbi tartalommal:

Preambulum

Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete 140/2014. (V.07.) számú határozatával döntött
arról, hogy támogatja a Gárdonyi Református Egyházközség által alapítandó óvoda létrehozását,
melynek érdekében biztosítja a gárdonyi 1871 hrsz-ú, ténylegesen 2483 Gárdony, Posta u. 20. szám
alatti ingatlan jobb oldali épületrészének térítésmentes használatát.

Jelen szerződés keretében szerződő felek az óvodai ellátás helyben biztosítható közfeladat ellátására a
„nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 31. §- 33.§-aiban foglaltak alapján az alábbi
tartalmú köznevelési szerződés megkötésében állapodnak meg:

I. Szerződő felek jognyilatkozatai, a köznevelési szerződés célja, időtartama:

1. A Gárdonyi Óvodai Köznevelési Intézményi Társulás – továbbiakban: Társulás -
fenntartásában működött a 2484 Agárd, Óvoda u. 25. szám alatti székhelyű Gárdonyi
Óvoda, melynek Tagintézménye a 2483 Gárdony, Posta u. 20. szám alatti telephelyű
Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája.

A Társulás tagi önkormányzatai képviselőtestületei előzetesen döntöttek arról, hogy:

1.1. a Tagóvoda elhelyezését biztosító ingatlan tulajdonosi jogkörében Gárdony Város
Önkormányzata Képviselőtestülete jogosult az ingatlan használatára vonatkozó
szerződés megkötésével egyidejűleg a köznevelési szerződés megkötésére is,

1.2. a Társulás döntött továbbá a Tagóvodába felvehető gyermeklétszám 110 főről 75
főre csökkentéséről azzal, hogy a Gárdonyi Óvoda s annak Tagóvodája működési
területe változatlan.

2. Gárdony Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában
meghatározott feladatellátási kötelezettsége körében a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011.
évi CXC. törvény 31. § (4) és (5) bekezdése és 33.§-a alapján jogosult a köznevelési
szerződés megkötésére.
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2/A. Szerződő felek tényként rögzítik, hogy a Gárdonyi Óvodai Köznevelési Intézményi
Társulás 2016. augusztus 31.-napjával megszűnt, Gárdony Város Önkormányzata a
köznevelési szerződés módosítása során önálló hatáskörében jár el.

3. A Gárdonyi Református Egyházközség nyilatkozik arról, hogy:

3.1. A „lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek
és vallási közösségek jogállásáról” szóló 2011. évi CCVI. törvény – továbbiakban:
Ehtv. - hatálya alá tartozó belső egyházi jogi személy, Alapszabályában foglaltak
alapján jogosult köznevelési feladat ellátására, köznevelési intézmény fenntartására,
továbbá

3.2. tevékenysége alapján a Református Egyház jogosult a Gárdonyi Református
Egyházközség részére kiadott az általa alapítandó Életfácska Református Óvoda –
továbbiakban: Intézmény - működtetésére vonatkozó jogerős működési engedély
birtokában az állami költségvetési normatíva s az 1997. évi CXXIV. tv.– Eft.– 6.§
(1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kiegészítő támogatásnak a Fenntartó és az
Intézmény részére történő átadással megvalósuló igénybevételére, az illetékes Fejér
Megyei Kormányhivatal Oktatási Hivatalnál kezdeményezi, hogy egyoldalú
nyilatkozatot tehessen akként, hogy a kiegészítő támogatásra 2014. szeptember 1-i
hatállyal a jogosultság fennálljon.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 30847/3/2012. EKET számú hatósági bizonyítványa
a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Jogi Osztálya 180341/2013. számú
Egyházfőhatósági igazolása a Gárdonyi Református Egyházközség önálló jogi
személyiségéről jelen szerződés 1. és 2. számú melléklete.

4. Gárdony Város Önkormányzata kizárólagos, tehermentes tulajdonában áll a gárdonyi 1871
hrsz-ú, ténylegesen Gárdony, Posta u. 20. szám alatti „óvoda” megnevezésű ingatlan,
melynek három óvodai csoport elhelyezésére alkalmas a közterületről tekintve jobb oldali
épületrészét – a továbbiakban: Ingatlanrész - a „nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi
CXCVI. tv. 11. § (13) bekezdése alapján ingyenesen a közfeladat ellátása céljából 2014.
szeptember 1.-i hatállyal használatba adja.

4.1. Az Ingatlanrészben lévő felszerelési tárgyakat, ingókat és eszközöket – a
továbbiakban: ingóságok – az Önkormányzat szintén térítésmentesen biztosítja a
Fenntartó részére mindaddig, ameddig a Fenntartó óvodai-nevelési tevékenységet
folytat az Intézményre vonatkozó működési engedélye alapján.

4.2. Gárdony Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az Ingatlanrész, s annak
tárgyi feltételei, eszközei és felszereltsége; mindezek jogi állapota „a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról”
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében
meghatározottaknak az átadás időpontjában megfelelnek, azok mindenkori
jogszabályi rendelkezések által meghatározott jövőbeli megfelelőségéről már a
Fenntartó köteles gondoskodni.

4.3. A nemzeti vagyon részét képező Ingatlanrész – s a benne lévő ingóságok,
berendezések, felszerelések – a használó Fenntartó által nem idegeníthetőek el,
továbbá más javára használati joggal, szolgalommal, más dologi joggal nem
terhelhetőek meg, bérbe s biztosítékul nem adhatóak.

4.4. Az Ingatlanrészre vonatkozó további részletszabályokat jelen köznevelési
szerződéssel egyidejűleg a Szerződő felek között létrejövő Ingatlanhasználati
szerződés tartalmazza.
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5. Jelen köznevelési szerződés aláírásával a Gárdonyi Református Egyházközség , mint
Fenntartó nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben meghatározott
intézményfenntartásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket,
nyilvántartási kötelezettségeket ismeri és betartja, és azokat az Intézménnyel betartatja.

6. Szerződő felek Gárdony Város közigazgatási területére nézve az óvodai ellátás köznevelési
feladat ellátására jelen köznevelési szerződést Gárdony Város óvodáskorú gyermekeinek a
jelenlegivel legalább azonos szintű óvodai-nevelése biztosítása iránti kölcsönös
felelősségvállalás és egymás iránti elkötelezettség mellett, a jövőbeni folyamatos
együttműködés, az óvodások érdekében egymás részére jelen köznevelési szerződésben
biztosított jogosultságok biztosításával s kötelezettségek vállalásával kötik meg, melynek
tartama alatt egymással támogatólag és szorosan együttműködnek, minden szükséges
nyilatkozatot ésszerű határidőben megtesznek.

7. Felek megállapodnak abban, hogy Gárdony Város közigazgatási területére kiterjedően az
óvodai ellátás feladatot 2014. szeptember 1-napjától kezdődően jelen köznevelési
szerződésben foglalt részletezettséggel a Gárdonyi Református Egyházközség is ellátja a
maximum 60 fő óvodáskorú gyermek óvodai nevelését biztosító általa alapított Életfácska
Református Óvoda fenntartása és működtetése útján.

A Gárdonyi Református Egyházközség a feladatellátást, az Intézmény fenntartását és
működtetését a jelen köznevelési szerződésben meghatározottak szerint vállalja.

8. A köznevelési szerződés 2014. szeptember 1-napjától számított 5** év időtartamra - 2019.
augusztus 31.-napjáig** - jött létre.

Szerződő felek a köznevelési szerződés időtartamát újabb 5 év időtartamban: 2019.
szeptember 1.-napjától – 2024. augusztus 31.-napjáig terjedő időtartamban határozzák
meg.

II. Az Intézmény működési engedélyezési eljárása.

1. A Gárdonyi Református Egyházközség, mint Fenntartó a Fejér Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztályához a működési engedély iránti kérelmét – annak valamennyi szükséges
mellékletével együtt benyújtotta, melynek alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal
FEB/13/471-16/2014. számú határozatával kiegészített FEB/13/471-15/2014. számú
határozatával az intézmény működését a 2014/2015-ös nevelési évtől engedélyezte.

/: Hatályon kívül helyezve :/

2. /: Hatályon kívül helyezve :/

3. /: Hatályon kívül helyezve :/

III. Az Intézmény működése:

1. Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy az Intézmény:

1.1. Neve: Életfácska Református Óvoda

1.2. Székhelye: 2483 Gárdony, Posta utca 20. sz.
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1.3. Felvehető maximális gyermeklétszám: 62 fő, akik kizárólag gárdonyi állandó
bejelentett lakcímmel, avagy annak
hiányában bejelentett tartózkodási hellyel
rendelkező gyermekek.

1.4. Ellátandó feladatok:

 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai,
 096010 Óvodai intézményi étkeztetés

1.5. Működési területe, felvételi körzete: Gárdony Város Önkormányzata közigazgatási
területe.

2. A Fenntartó az Intézményt vallási tekintetben elkötelezett Intézményként működteti,
azonban a gyermekek felvételének előfeltételeként nem köti ki a református vallás
elfogadását, a felvételnél ugyanakkor követelmény az Intézmény pedagógiai programja
szerinti nevelés és a házirend elfogadása.

A Fenntartó a hitéleti és egyéb, az egyházi jellegből adódó, jogszabály által is biztosított
fenntartói jogokat, képzéseket jogosult gyakorolni, folytatni, illetve a nevelési-oktatási
programjában szabad választás alapján érvényesíteni.

3. A Fenntartó kizárólag a gárdonyi állandó lakóhelyű, avagy annak hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező óvodáskorú gyermekek felvételét biztosítja az Intézményben. A felvételi
eljárás az I./1. pontban nevesített Gárdonyi Óvoda esetén alkalmazott eljárási szabályokkal
azonos.

4. A Fenntartó az Intézmény által foglalkoztatottak alkalmazása során világnézeti és hitéleti
szempontokat alkalmazási feltételként nem érvényesít, az Intézmény vezetője megbízása
során azonban megbízási feltételként a református vallás gyakorlásának követelményét
érvényesíti.

5. A köznevelési szerződés alapján az Intézmény által biztosított óvodai nevelés ingyenes, a
szülők részére fizetési kötelezettség az óvodai étkeztetésért s az Intézmény által biztosított az
óvodai ellátáson kívüli külön szolgáltatásokért (külön órákért) állapítható meg.

5.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Fenntartó az óvodai étkeztetést a
Gárdonyi Óvoda konyhája igénybevétele útján szolgáltatás vásárlás útján oldja meg.

Az óvodai étkeztetés a konyha és kapcsolódó helyiségei közös használata útján
biztosított.

5.2. Az óvodai étkeztetésért a szülők által fizetendő térítési díj összege, megállapítása módja
s a kedvezmények azonosak a Gárdonyi Óvoda működése során alkalmazandó
szabályokkal.

5.3. Gárdony Város Önkormányzata tájékoztatja a Fenntartót arról, hogy az óvodások
intézményi étkeztetéséhez az Önkormányzat a mindenkor hatályos intézményi térítési
díjakról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott támogatást nyújt, melynek
biztosítását az Intézmény óvodásai részére is vállalja biztosítani.

6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy azon óvodáskorú gyermekek óvodai jogviszonya
jogfolytonos, akik 2014. augusztus 31-ig a Gárdonyi Óvodával, azt követő napról az
Életfácska Református Óvodával állnak jogviszonyban.
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6.1. A Fenntartó az óvodai jogviszonyokkal kapcsolatos nem selejtezhető iratok őrzését az
Intézményben biztosítja.

6.2. Amennyiben az óvodai jogviszonyokkal kapcsolatos nem selejtezhető iratok teljes körű,
őrzését az Intézmény nem kívánja biztosítani, úgy azokat a levéltári anyagok
védelméről szóló mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az
Intézmény székhelye szerint illetékes Fejér Megyei Levéltár részére kell átadnia.

7. Megállapodó felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Intézmény:
 működését,
 költségvetését, gazdálkodását,
 személyi állományát

érintő valamennyi lényeges kérdésben, ügyben egymással kölcsönösen egyeztetnek,
Gárdony Város Önkormányzata részére a Fenntartó a fenntartói irányítás körébe tartozó
alábbi ügyekben előzetes véleményezési jogot biztosít.

7.1. Az Intézmény átszervezése, megszüntetése, nevének megváltoztatása, fenntartói
jogának átadása.

7.2. Az Intézmény költségvetése.
7.3. Az Intézmény vezetőjének megbízása, megbízása visszavonása.
7.4. Az Intézmény nevelési-pedagógiai programja, szervezeti és működési szabályzata

jóváhagyása.

8. Szerződő felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy egymással az Intézmény
működését érintő minden lényeges ügyben előzetesen egyeztetnek, bármely irányú
– jelen Megállapodásban rögzített – ügyben a másik fél álláspontjának ismerete nélkül,
továbbá a Fenntartó a 7.1.-7.4. pont alatti ügyekben Gárdony Város Önkormányzata előzetes
véleménye hiányában döntést nem hoz.

8.1. A Fenntartó fentiek körében vállalja, hogy a nevelési évre vonatkozó lényeges
elképzeléseit, nevelési-pedagógiai programját, vezetői megbízásra vonatkozó
javaslatait, illetve az Intézmény vonatkozásában tervezett változtatásait a helyi
érdekekre tekintettel előzetesen egyezteti az Önkormányzattal, továbbá együttműködik
az Önkormányzat helyi társadalmi, kulturális és nevelési-oktatási elképzelései
megvalósításában.

8.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Fenntartó a véleményezési jog által érintett
ügyekben a döntési szükségességi időpontot megelőző legalább 30 nappal korábban az
Önkormányzatot értesíti, mely soron következő Képviselőtestületi ülésén, de
legkésőbb 30 napon belül érdemi álláspontját kialakítja.

Amennyiben felek között véleményeltérés van, úgy 15 napon belül megkísérlik a
közös álláspont kialakítását, azzal, hogy egymással közvetlen tárgyalást folytatnak.

8.3. Amennyiben a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések a Fenntartó részéről
szükséges döntést meghatározott időtartamhoz kötik, - mely esetben 30 nap nem áll
rendelkezésre - úgy ezen időtartam első fele az Önkormányzat általi álláspont
kialakításához a Képviselőtestületi ülés tartására, annak eredménytelensége esetén
második fele a Felek közötti egyeztetésre szolgál.

A fentiek szerinti eljárási szabályok biztosítják, hogy a véleményezési jog gyakorlása nem
akadályozza a Fenntartó fenntartói jogának gyakorlását s az Intézmény törvényes működését.

9. Fenntartó az Intézményben a pedagógiai szakszolgálat igénybevételét a Gárdonyi Óvoda
intézményben alkalmazottakkal azonos módon és eljárással biztosítja.
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10. A Fenntartó a jelen köznevelési szerződésben vállalt az Intézmény szakmai feladatának
teljesítéséről továbbá gazdálkodásáról – ezen belül az Ingatlanrész használatáról - évente, a
nevelési év végét követő három hónapon belül írásban szakmai beszámolót készít az
Önkormányzat részére.

IV. Az Intézmény személyi állománya, foglalkoztatása.

1. Felek megállapodnak, hogy a 2014. szeptember 1-napjától a Gárdonyi Óvoda jelenlegi
közalkalmazottai közül a Fenntartó a „közalkalmazottak jogállásáról” 1992. évi XXXIII.
törvény - a továbbiakban: Kjt.- 25/A. § -a szerinti átadás keretében 3 fő óvodapedagógus és 1
fő dajka munkakörű közalkalmazott munkaszerződéssel és Fenntartó nem állami fenntartói
státuszából és a Munka Törvénykönyve – 2012. évi I. törvény - alkalmazásából fakadó
eltérésekkel az Intézmény mint munkáltató útján továbbfoglalkoztat, amennyiben a
közalkalmazott ezt elfogadja. Az átadás napja 2014. szeptember 1.-napja.

A Fenntartó vállalja továbbá, hogy az Intézmény harmadik óvodai csoportjának indulása
időpontjával további jelenleg Gárdonyi Óvoda állományába tartozó 1 fő óvodapedagógus és
1 fő dajka munkakörű közalkalmazott fentiek szerinti továbbfoglalkoztatását.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kjt. 25/A. § szerinti munkáltatón az Intézményt átadó
munkáltatón a Gárdonyi Óvoda köznevelési intézményt értik.

3. Az átvett közalkalmazottak vonatkozásában az átvevő Intézménynél létesült munkaszerződés
alapján a közalkalmazott munkabére (személyi alapbérének, bérpótlékainak és egyéb
bérelemeinek együttes összege) nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően
irányadó illetményének és a Kjt. alapján járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve,
ha valamely közalkalmazotti illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló körülmény a
munkaszerződés megkötését követően már nem áll fenn. A személyi alapbérbe a
közalkalmazotti illetménypótlékok beépíthetőek.

4. Az átvett közalkalmazottak vonatkozásában: a határozatlan időtartamú közalkalmazotti
jogviszony esetén - eltérő törvényi rendelkezés hiányában - az átvevő Intézménynél
határozatlan időtartamú jogviszonyt kell létesíteni; teljes munkaidőben történő foglalkoztatás
esetén az átvett Intézménynél teljes munkaidős jogviszonyt kell létesíteni; az átvett
Intézménynél létesítendő jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki.

5. Az átvett közalkalmazottak vonatkozásában az átvevő Intézménynél létesített
munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel,
hogy a közalkalmazottnak az Intézménynél közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét
úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő Intézménynél töltötte volna el.

6. Ha az átvett közalkalmazottak vonatkozásában a munkaszerződés megkötésével létesített
jogviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén a közalkalmazottat felmondási idő,
valamint végkielégítés illeti meg, annak mértékét az átadó Gárdonyi Óvodánál és az átvevő
Intézménynél jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével, a
jogviszonyra irányadó szabályok alapján kell megállapítani.

Ettől eltérően a felmondási idő, valamint a végkielégítés mértéké a Gárdonyi Óvodánál és az
átvevő Intézménynél jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével és a
Kjt-nek az átadás napján hatályos szabályai szerint kell megállapítani, ha az az átvett
közalkalmazottra nézve kedvezőbb.

7. Gárdony Város Önkormányzata gondoskodott az 1. pontban nevesített közalkalmazottak
2014. augusztus havi illetményének folyósításáról, egyidejűleg tájékoztatja a Fenntartót,
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hogy az érintett közalkalmazottakkal kapcsolatosan közalkalmazotti igényérvényesítés miatt
sem peren kívüli, sem peres eljárás nincs folyamatban.

8. /: Hatályon kívül helyezve :/

9. A Fenntartó vállalja, hogy az 1. pontban részletesen megjelölt közalkalmazotti álláshelyen –
jelen Megállapodás időpontjában - foglalkoztatottak előmeneteléhez kapcsolódó munkabérét
a Kjt. mindenkor hatályos előmeneteli és illetményrendszerére vonatkozó rendelkezései
alapulvételével biztosítja, mely kötelezettség az általa alkalmazott új munkavállalók esetén
nem terheli.

Az Intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusok kötelező óraszámára, túlmunka
díjazására, pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni. Az óvodapedagógusok munkabére és pótléke nem lehet kevesebb az azonos
feladatot ellátó közalkalmazottaknak járó illetmény és pótlék mértékénél.

10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen köznevelési szerződés
bármely jogcímen történő megszűnése, avagy megszüntetése esetén a feladatellátás
ismételten Gárdony Város Önkormányzatát terheli, úgy az 1. pontban megjelölt
álláshelyeken jelen köznevelési szerződés időpontjában foglalkoztatottak
továbbfoglalkoztatását az általa fenntartandó Intézmény keretében biztosítja, s
közalkalmazotti ismételt besorolásuknál – a jubileumi jutalomnál, s végkielégítésre jogosító
időtartamnál – az Mt. hatálya alá tartozó időtartamuk figyelembe vételét engedélyezi, mintha
közalkalmazotti jogviszonyban töltötték volna. A továbbfoglalkoztatás az 1. pont szerinti
foglalkoztatásra került létszámra vonatkozik.

11. Az 1. pontban részletezett álláshelyek nem foglalják magukban a Fenntartó által az
Intézmény működtetéséhez szükséges 1 fő karbantartó – kertész – udvaros álláshelyet,
melynek biztosításáról s annak pénzügyi fedezete megteremtéséről a Fenntartó gondoskodik.

12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Gárdonyi Óvoda 1 fő takarítói munkakörű
közalkalmazottja foglalkoztatási költségeit (rendszeres és nem rendszeres illetménye és
annak járulékai munkaruha, utazási költség stb.) közösen viselik az Ingatlan használatának
az ingatlanhasználati szerződés 6. pontjában részletezett területarányos megosztása szerint,
mely közös foglalkoztatás költségéről az Önkormányzat számlát állít ki a közműszolgáltatási
díjakra vonatkozó számlakibocsátásokkal egyidejűleg, melyet a Fenntartó 8 banki napos
esedékességgel vállal megtéríteni.

V. Az Intézmény költségvetése, finanszírozása, szerződési állománya.

1. Fenntartó kijelenti, hogy kizárólag a 2014. évi költségvetési törvényben meghatározott
normatív támogatás és egyházi kiegészítő támogatás együttes összegéből – illetve 2014. évet
követően ennek megfelelő összegből - tudja finanszírozni a fenntartói feladatainak ellátását,
ezért amennyiben az Intézmény után igényelhető állami normatív feladatellátási normatíva
és egyházi kiegészítő támogatás együttes összege bármikor a jövőben a 2014. évi ugyanezen
jogcímű támogatások együttes összegéhez képest 10%-ot meghaladóan csökken, s ezáltal
vagy más jogszabályváltozáson alapuló okból a Fenntartó óvodaműködtetésre kapott és
fordított forrásai nem elegendőek a jogszerű, biztonságos működéshez, a Fenntartó nem
tudja vállalni az Intézmény fenntartását, ez esetben rendes felmondással élhet.

1.1. Szerződő felek kölcsönösen vállalják, hogy ezen megszűnési időpont előtt
tárgyalásokat folytathatnak az elégtelen finanszírozási helyzet megoldására.

1.2. Amennyiben a finanszírozás megoldására irányuló tárgyalások nem vezetnek
eredményre, úgy abban állapodnak meg, hogy az Intézmény fenntartói jogát az
Önkormányzat gyakorolja ismételten olyan időpontban, hogy az Intézmény alapítása,
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avagy általa a Gárdonyi Óvoda Alapító Okirata módosítása s a költségvetési
támogatás igénylése lehetővé váljon.

2. /: Hatályon kívül helyezve :/

3. /: Hatályon kívül helyezve :/

4. A Fenntartó az Intézmény éves költségvetését az Önkormányzattal történő előzetes
véleményezés alapján a vélemény birtokában állapítja meg.

4.1. A Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy az Intézményben nevelt gyermek után
igénybe vett állami és kiegészítő normatívát az Intézmény működtetésére használja fel.

4.2. Amennyiben az éves költségvetési pénzmaradvány keletkezne, úgy azt az
Intézményben folyó nevelési színvonal emelését célzó fejlesztésre fordítja.

5. Az Önkormányzat tájékoztatja a Fenntartót, hogy az Intézmény elhelyezését biztosító
Ingatlanra s a benne lévő berendezésekre, továbbá az óvodapedagógusokra kiterjedő
felelősségbiztosítással rendelkezik az Önkormányzat, melyek a többi Önkormányzati
intézményre s vagyontárgyra kiterjedő biztosítási szerződés keretében szerepelnek.

E körben felek abban állapodnak meg, hogy a Fenntartó az Intézménye részére használatba
adott vagyontárgyaira s óvodapedagógusokra kiterjedő biztosítási díjat – annak esedékessé
válása időpontjában - az Önkormányzat részére az általa kiállított számla alapján 8 banki
napos esedékességgel megtéríti.

VI. A köznevelési szerződés megszűntetése, megszűnése.

1. A köznevelési szerződés megszüntethető a Felek közös megegyezésével az általuk
meghatározott a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4)
bekezdésében meghatározott tilalmi időre figyelemmel lévő időpontban.

2. Bármelyik fél általi rendes felmondással, mely a köznevelési intézmények átszervezésére
vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések által lehetővé tett nevelési év
július-augusztus havi időtartamon belül hónap utolsó napjára szóló hatállyal, legalább 3 havi
felmondási idő figyelembevételével gyakorolható.

3. A Fenntartó általi rendes felmondással az V/1. pontban foglaltak szerint, ha az állami
költségvetési hozzájárulás csökkenése miatt a feladatot ellátni nem tudja.

4. Amennyiben a Szerződő felek között egyidejűleg létrejövő az Intézmény elhelyezését
biztosító használati szerződés bármely jogcímen megszűnik, úgy az jelen Köznevelési
Szerződés azonos időponttal történő minden külön intézkedés nélküli megszűnését
eredményezi.

5. /: Hatályon kívül helyezve :/

6. A köznevelési szerződés a határozott időtartam lejártával: 2024. augusztus 31-napján
megszűnik.

Amennyiben a Fenntartó által építendő új óvoda használatbavételi engedélye az I./8. pontban
foglalt újabb 5 éves időtartamon belül véglegessé válik, úgy Szerződő felek jelen köznevelési
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésében fognak megállapodni.
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7. A jelen köznevelési szerződés súlyos szerződésszegés esetén szerződő felek az alábbiak
szerint szüntethetik meg:

7.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alkalmazásában a Fenntartó
részéről a feladatellátási kötelezettséget érintő, rendkívüli felmondást megalapozó súlyos
szerződésszegésnek azt tekintik, amennyiben:

7.1.1. Fenntartónak az Intézményre vonatkozó működési engedélyét jogerős és
végrehajtható határozattal az illetékes hatóság visszavonta.

7.1.2. Jelen köznevelési szerződésben, továbbá az Ingatlanhasználati Szerződés 3.
pontjában foglalt kötelezettségeit nem teljesíti.

7.1.3. Bármely módon az Intézmény működését nem biztosítja.

7.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen köznevelési szerződés alkalmazásában az
Önkormányzat részéről rendkívüli felmondást megalapozó súlyos szerződésszegésnek
azt tekintik, amennyiben az Önkormányzat

7.2.1. Nem biztosítja a jelen és a mellékelt ingatlanhasználati szerződésben
meghatározott feltételek szerint az Intézmény működéséhez szükséges
Ingatlanrészt, tárgyi eszközöket, illetve vállalt szolgáltatásokat;

7.2.2. Bármely más módon az Intézmény jogszerű működését akadályozza vagy
korlátozza.

A fenti esetekben a Szerződő felek a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal a jelen
köznevelési szerződést rendkívüli felmondással megszüntethetik akkor, ha a felmondást
megelőzően a másik felet a szerződésszerű teljesítésre a rendkívüli felmondás
lehetőségére kiterjedően ésszerű határidő szabása mellett felhívták, de ezen felhívás
eredménytelen maradt.

A rendkívüli felmondás esetén Szerződő felek az V/1. pontban szabályozott módon
járnak el azzal, hogy a köznevelési szerződés megszűnésével kapcsolatosan felmerülő
költségek viselésére a szerződésszegésért felelős fél köteles.

VII. Egyéb megállapodások.

1. Szerződő felek kötelesek együttműködni és minden szükséges nyilatkozatot kellő időben
megtenni az 1. pont szerinti Intézmény működési engedélyezési eljárása során is, és
kötelezettséget vállalnak a jelen köznevelési szerződés és kapcsolódó ingatlanhasználati
szerződése megfelelő módosítására, kiegészítésére, amennyiben ezt bármely engedélyező
vagy normatív támogatást folyósító szerv előírja, és az nem ellentétes a Szerződő felek
szerződéskötési szándékával.

2. Az Önkormányzat a működéshez szükséges tárgyi eszközöket 2014. augusztus 31-napján
tételes leltár alapján átadta.

3. Szerződő felek az együttműködési kötelezettségük körében rögzítik, hogy a Fenntartót illető
állami normatív és egyházi kiegészítő támogatás megszerzése körében is együttműködnek.

Szerződő felek megállapodnak, és együttműködnek abban, hogy az Intézményt a lehető
legrövidebb időn belül szerepeltessék a Fejér Megyei Kormányhivatal feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervében, tekintettel arra, hogy ennek hiányában
egyházi kiegészítő támogatás nem vehető igénybe.
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4. Jelen köznevelési szerződés a Szerződő felek általi kölcsönös aláírásával egyidejűleg lép
hatályba azzal, hogy az Intézmény fenntartói jogának gyakorlására vonatkozó
megállapodások 2014. szeptember 1-napjától hatályosulnak.

5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy bármilyen jelen köznevelési szerződéssel
kapcsolatos jogvitájukat elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni, melynek
sikertelensége esetén fordulnak Bírósághoz.

6. A köznevelési szerződést Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete
202/2014.(VI.18.) számú határozatával fogadta el, s hatalmazta fel a Polgármestert annak
aláírására.

6.1. A köznevelési szerződés I. számú módosítását Gárdony Város Önkormányzat
Képviselőtestülete 326/2014. (X.7.) számú határozatával fogadta el, s hatalmazta fel a
Polgármestert annak aláírására.*

6.2. A köznevelési szerződés II. számú módosítását Gárdony Város Önkormányzat
Képviselőtestülete 22/2015. (II. 04.) számú határozatával fogadta el, s foglalta a
köznevelési szerződést az I. és II. számú módosítással egységes szerkezetbe,
felhatalmazva a Polgármestert annak aláírására.**

6.3. A köznevelési szerződés III. számú módosítását Gárdony Város Önkormányzat
Képviselőtestülete …./2019. (VIII..28.) számú határozatával fogadta el, s foglalta a
köznevelési szerződést az I,. II. és III. számú módosítással egységes szerkezetbe,
felhatalmazva a Polgármestert annak aláírására.

7. A Gárdonyi Református Egyházközség nyilatkozattételre jogosult a Gárdonyi Református
Egyházközség Presbitériuma a köznevelési szerződést elfogadta, s felhatalmazta Képviselőit
annak aláírására.

7.1. A Gárdonyi Református Egyházközség nyilatkozattételre jogosult a Gárdonyi
Református Egyházközség Presbitériuma a köznevelési szerződés I. számú
módosítását elfogadta, s felhatalmazta Képviselőit annak aláírására.*

7.2. A Gárdonyi Református Egyházközség nyilatkozattételre jogosult a Gárdonyi
Református Egyházközség Presbitériuma a köznevelési szerződés II. számú
módosítását elfogadta, s a köznevelési szerződést az I., II. számú módosítással
egységes szerkezetbe foglalta, felhatalmazva Képviselőit annak aláírására.**

7.3. A Gárdonyi Református Egyházközség nyilatkozattételre jogosult a Gárdonyi
Református Egyházközség Presbitériuma a köznevelési szerződés III. számú
módosítását elfogadta, s a köznevelési szerződést az I., II. és III. számú módosítással
egységes szerkezetbe foglalta, felhatalmazva Képviselőit annak aláírására.

8. A köznevelési szerződés helyben szokásos módon történő közzétételéről Gárdony Város
Önkormányzat gondoskodik.
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Az I., II. és III. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt köznevelési szerződést szerződő
felek annak elolvasása, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt. Gárdony, 2014. június 23.
I. számú módosítás kelt: Gárdony, 2014. október 7.
I. és II. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt köznevelési szerződés kelt:
Gárdony, 2015. február 4.
I., II. és III. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt köznevelési szerződés kelt:
Gárdony, 2019. augusztus „    „

Gárdony Város Önkormányzata Gárdonyi Református Egyházközség
képviseletében: képviseletében:

/: Tóth István :/ /: Karl Melinda :/
polgármester lelkipásztor

/: Tényiné Gölöncsér Éva :/
gondnok

Az I., II. és III. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt köznevelési szerződést
Gárdonyban, 2019. augusztus „ „.-napján
„Ellenjegyzem:”

/: Pintérné Dr. Szekerczés Anna :/
ügyvéd


