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Egyszerő többség
Tisztelt Közgyőlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. június 15-én kötött közoktatási
megállapodást közoktatási feladatok ellátására más fenntartású óvodák és általános iskolák
fenntartóival. Ezek a megállapodások 2012. augusztus 31-ével megszőntek.
Az önkormányzat a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) alapján 2013. augusztus 28-án, a fenntartó kezdeményezésére köznevelési
megállapodást kötött „Az Én Ovim” Óvoda és Bölcsıde fenntartójával, „Az Én Ovim”
Alapítvánnyal, óvodai feladatok ellátására.
2014. május 27-én érkezett levelében a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány
megkereste önkormányzatunkat, hogy hasonló megállapodás megkötését kezdeményezze a
fenntartásában mőködı Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti
Iskola óvodai tagintézményének feladatellátásával összefüggésben.
Az Nkt. 31. § (7) bekezdése alapján az önkormányzatnak a köznevelési szerzıdés
megkötéséhez ki kell kérnie a kormányhivatal, illetve – ha nemzetiségi nevelést is folytat az
intézmény – az érintett országos nemzetiségi önkormányzat véleményét.
Erre a rendelkezésre hivatkozva a hivatal 2014. május 30-án a véleménykérı levelet (csatolva
a megállapodás tervezetét) elküldte a Tolna Megyei Kormányhivatalnak. A Kormányhivatal a
megállapodás megkötésével szemben nem emelt kifogást.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2014. június 19.

Horváth István
polgármester
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Határozati javaslat

Határozat tárgya: Köznevelési megállapodás kötése a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai
Alapítvánnyal

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a nemzeti
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 31-33. §-ai alapján 2014.
szeptember 1-tıl 2019. augusztus 31-ig tartó határozott idıre köznevelési
megállapodást köt a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal a melléklet
szerinti tartalommal és formában.
2. A közgyőlés felkéri a polgármestert a köznevelési megállapodás aláírására.

Határidı: 2014. augusztus 29.
Felelıs: Horváth István
polgármester
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Melléklet

VI. …/2014.
KÖZNEVELÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészrıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
képviseli Horváth István polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészrıl a
Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132.) mint
óvodafenntartó képviseli Gayerné Schilling Szilvia Rita elnök (a továbbiakban: Fenntartó),
a továbbiakban együtt Felek között az alábbi feltételekkel:

1. Fenntartó köznevelési intézményt (a továbbiakban: Óvoda) tart fenn, melynek adatai a
következık:
•
•
•
•
•

Név: Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola
Székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132.
Feladat-ellátási hely: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132.
Alapító okirat kelte: 2013. május 31. (a módosításokkal egységes szerkezetben)
Mőködési engedély száma, kelte: XVII-B-32/222-12/2013., 2013. szeptember 2. (a
módosításokkal egységes szerkezetben)
• OM azonosító: 200770
• Felvehetı maximális gyermeklétszám: 25 fı.

Az alapító okiratnak és a mőködési engedélynek egy-egy másolati példánya jelen
megállapodás melléklete.

2. Önkormányzat megbízza Fenntartót, hogy Óvoda fenntartásával és mőködtetésével, a
nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 31-33. §-ai
alapján, részt vegyen Önkormányzat köznevelési közszolgálati feladatainak
megvalósításában.
Ennek keretében:
• Ellátandó közfeladat: óvodai nevelés.
• Alapfeladatok:
- óvodai nevelés.
• Óvoda által ellátandó körzet: Szekszárd város közigazgatási területe.
• Óvoda által kötelezı felvételt biztosító óvodaként ellátandó gyermekek száma: a
felvehetı maximális gyermeklétszám 70 %-a.
• Az óvodai felvétel és elhelyezés fizetési kötelezettséghez nem köthetı.
• Az óvodai elhelyezés megszüntetésére az Nkt. rendelkezéseitıl eltérı megállapodás
nem köthetı.
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3. Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy Óvodába felvételt nyert és ott elhelyezett
gyermekek, valamint szüleik részére Óvoda térítésmentesen biztosítja az alábbi
szolgáltatásokat:
• gyermekek napközbeni ellátásával összefüggı feladatok,
• óvodai foglalkozások (a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások),
• gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete, egészségügyi vizsgálatuk
megszervezése,
• minden olyan szolgáltatás, mely Óvoda pedagógiai programjában térítésmentesen
igénybe vehetı szolgáltatásként szerepel,
• az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatások
igénybevételéhez.

4. Óvoda térítési díjat kérhet az alábbi szolgáltatásokért:
• minden olyan szolgáltatás, mely Óvoda pedagógiai programjában térítési díjas
szolgáltatásként szerepel.

5. Fenntartó által a feladatellátáshoz igénybe vehetı források:
•
•
•
•
•
•

állami költségvetési hozzájárulás,
kiegészítı támogatás,
fenntartó hozzájárulása,
ellátottak térítési díjai,
intézmény más saját bevétele,
Önkormányzat hozzájárulása.

6. Önkormányzat Óvoda fenntartásához – anyagi lehetıségeihez mérten – hozzájárulhat.

7. A hozzájárulás megállapításának módja, a hozzájárulás mértéke:
• Önkormányzat Óvoda mőködtetéséhez - a szekszárdi lakhelyő ellátottak számát
figyelembe véve - az éves költségvetésében meghatározott összeggel járul hozzá.
• A hozzájárulás mértéke legfeljebb az Önkormányzat intézményeiben ellátott
gyermekek azonos szintő támogatásáig terjedhet. (Támogatás: az állami és a
kiegészítı fenntartói támogatás együttesen).
• A hozzájárulás évenkénti mértékérıl és folyósításáról Önkormányzat elızetes
egyeztetést követıen éves költségvetési rendeletében dönt.

8. A támogatás felhasználásáról Fenntartó tételes elszámolást küld Önkormányzatnak a
tárgyévet követı év január 31-ig.
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9. Önkormányzat a támogatás jogszabályoknak és jelen megállapodásnak megfelelı
felhasználását ellenırizheti, Fenntartó ennek lehetıséget Önkormányzat részére biztosítja.

10. Felek jelen megállapodást határozott idıre, 2014. szeptember hó 1. napjától 2019.
augusztus hó 31. napjáig, öt évre kötik.

11. Felek a jelen megállapodás lejárta elıtti évben megkezdik annak egyeztetését, hogy jelen
megállapodást milyen feltételek mellett hosszabbítják, újítják meg.

12. Felek a megállapodást közös megegyezéssel felbonthatják.
A megállapodás felbontása nem érintheti azoknak a gyermekeknek a helyzetét, akiket már
a megállapodásban foglaltak alapján Óvodába felvettek.

13. Fenntartó a saját, illetve Óvoda adataiban történt változást 8 napon belül bejelenti
Önkormányzatnak, s csatolja az erre vonatkozó dokumentumot.

14. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben foglaltakat
kell alkalmazni.
Felek vitás ügyeik rendezése céljából a bírósági út megindítása elıtt kötelezı egyeztetést
tartanak.

15. Jelen megállapodás 7 példányban készült, melyet Felek elolvasást és értelmezést követıen
jóváhagyólag aláírásukkal láttak el.

Szekszárd, 2014. ……………..

Gayerné Schilling Szilvia Rita
elnök
Négy Évszak
Waldorf-pedagógiai Alapítvány

Horváth István
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
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