Előterjesztés
a
Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére
Előterjesztés a Jánoshalmi Baptista Gyülekezet szándéknyilatkozatáról
Jánoshalma Városi Önkormányzatot a Jánoshalmi Baptista Gyülekezet Egyházi Jogi Személy a
mellékletben olvasható szándéknyilatkozattal kereste meg.
Amennyiben felekezet számára átadásra kerül a feladat az alábbi intézkedések megtétele szükséges:
Fenntartói feladatok:
- Képviselő-testületi döntés meghozatala a fenntartói jog átadásáról 2017. május utolsó
munkanapjáig (31.)
- Önálló intézménnyé kell alakítani a Család és Gyermekjóléti Központot
- Ismételten működési engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni
- Nyitnikék Gyerekházat meg kell szüntetni.
Intézményi feladatok:
- Szülőket írásban kell nyilatkoztatni a felekezetnek történő átadásról
- Ki kell kérni a véleményét az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, a szülői
szervezetének
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
83. § (3) A fenntartó
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,
b) 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,
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem rendelkezik egyetértési
joggal – a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi
önkormányzat,
véleményét.
(5) A (3)–(4) bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt
hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés
meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének
napjától számítva – legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
84.§ (3) A fenntartó tanítási évben, továbbá – a július-augusztus hónapok kivételével – nevelési évben
a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg,
fenntartói jogát nem adhatja át,
b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet
meg,
(7) A fenntartó, a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott
intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve
májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést
85/A.§ (2) d) e törvény értelmében a köznevelési intézmény működtetése a települési önkormányzat
kötelező feladata.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról

83. § (1) A nevelési-oktatási intézmény köteles a tanulót, valamint a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjét
írásban értesíteni gyermeke óvodai, iskolai, kollégiumi felvételével, az óvodai, tanulói jogviszony és a
kollégiumi tagsági viszony megszűnésével, a gyermek, tanuló fejlődésével, tanulmányi előmenetelével
kapcsolatos döntéséről, az intézmény működésének rendjéről, továbbá minden olyan intézkedésről,
amelyre vonatkozóan jogszabály az értesítést előírja.
(2) A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni
a) minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a tanulóra, gyermek, kiskorú tanuló
esetén a szülőre fizetési kötelezettség hárul,
b) a kiskorú tanuló esetén a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony keletkezésével,
megszűnésével, a tanulói jogviszony szünetelésével, a tanórai foglalkozáson való részvétel alóli
felmentéssel, az egyes tantárgyak alóli mentesítéssel, a tanulmányi idő rövidítésével kapcsolatos
ügyekben, és
c) minden olyan kérdésről, amelyre vonatkozóan jogszabály a nyilatkozat beszerzését előírja.
157. § (2) Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények
működéséhez szükséges engedély iránti kérelmet az intézmény nyilvántartásba vételét, vagy annak
módosítását követő hat hónapon belül lehet benyújtani az intézmény székhelye szerint illetékes
kormányhivatalhoz. A telephelyre vonatkozó működési engedély kiadása iránti kérelmet a telephely
szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. A telephelyre vonatkozó működési engedély kiadása
tárgyában a telephely szerint illetékes kormányhivatal az intézmény székhelye szerint illetékes
kormányhivatal véleményének kikérésével hoz határozatot. A határozatot meg kell küldeni a székhely
szerint illetékes kormányhivatalnak is.
(3)264 Új iskola indítása esetén, valamint – a fenntartói jog átadása kivételével – az Nkt. 84. § (7)
bekezdése szerinti esetekben a tervezett indítás vagy a megszüntetés, az átszervezés évének május
utolsó munkanapjáig, fenntartói jog átadása esetén június 20-ig nyújthatja be a fenntartó a
kormányhivatalhoz az intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedély iránti kérelmet.
Az Önkormányzat Képviselő-testületének szükséges meghozni azt a döntését, hogy a bölcsődével és az
óvodai neveléssel kapcsolatos kötelező feladatát át kívánja e adni nem önkormányzati fenntartónak.
Fontos, hogy felekezeti feladatellátás esetén amennyiben a szülők kérik, úgy biztosítania kell az
Önkormányzatnak a felekezet mentes óvodai/bölcsődei ellátást.
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az ügyet
megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra.
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nem áll szándékában átadni az óvodaiés a bölcsődei nevelés kötelező feladatok fenntartói jogát a Jánoshalmi Baptista Gyülekezet
Egyházi Jogi Személy számára.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Jánoshalma, 2017. január 13.
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