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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) lényeges elemei 

2012 szeptemberével léptek hatályba, illetve szeptember elsejével hatályba lépett a 

végrehajtására kiadott 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban Vhr1.) és a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban Vhr2.) is.  

A köznevelési törvény az egyházi fenntartású nevelési oktatási intézményekkel kötendő, 5 

évre szóló köznevelési szerződések előkészítésében széleskörű véleményezési jogot biztosít, 

többek között a települési önkormányzatoknak is. 

Egyházi és magánintézmények működésére, valamint az állami nevelési-oktatási 

intézményekben megszervezhető hit- és erkölcsoktatásra vonatkozó sajátos szabályok 

 31. § (1) Az egyházi és magánintézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő 

szabályok szerint működhetnek és szervezhetik tevékenységüket. 

(2) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház vagy más nem állami szerv, nem önkormányzat 

tartja fenn: 

 a) a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett 

intézményként működhet, és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének 

előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás 

keretében vizsgálhatja, 

 b) nem kell alkalmazni a gyermekek, tanulók felvételével kapcsolatos rendelkezések 

közül a kötelező felvételre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az osztály-, 

csoportlétszámokat meghatározó rendelkezéseket a maximális létszámra vonatkozó 

rendelkezések kivételével, 

 c) az óvodai, iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, a tanulói 

jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása – írásbeli megállapodásban – 

fizetési kötelezettséghez köthető, az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony és a 

kollégiumi tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatosan – írásbeli megállapodásban 

– az 53. § (1)–(10) bekezdésében foglaltaktól el lehet térni, 

 d) a fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetői 

megbízást, nem kell alkalmazni a 67. § (7) bekezdésében és a 83. § (3) bekezdés e) 

pontjában foglaltakat, 

 e) a nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó, óvoda esetében a települési 

önkormányzattal, más köznevelési intézmény esetében az oktatásért felelős miniszterrel 
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kötött írásbeli szerződés (a továbbiakban: köznevelési szerződés) alapján – részt vehet 

az e törvényben meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában. 

(3) Ha a pedagógiai szakszolgálati intézményt vagy a pedagógiai-szakmai szolgáltató 

intézményt nem állami szerv, nem települési önkormányzat tartja fenn, az oktatásért felelős 

miniszter köthet a fenntartóval köznevelési szerződést. 

(4) A köznevelési szerződés keretei között a nevelés és oktatás a gyermekek, tanulók számára 

térítésmentessé válik, továbbá a gyermekek, tanulók felvételére alkalmazni kell azokat a 

szabályokat, amelyek az állami, települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményekre 

vonatkoznak, és nem lehet alkalmazni a (2) bekezdés c) pontjában foglaltakat. 

(5) A köznevelési szerződés az alábbiakat tartalmazza: 

 a) a köznevelési alapfeladatokat, 

 b) a felvehető, ellátandó gyermekek, tanulók számát, 

 c) az óvodai nevelési feladatokban, a tankötelezettség teljesítésével és az iskolai 

neveléssel-oktatással, a pedagógiai szakszolgálatok ellátásával összefüggő feladatokban 

való részvételt, 

 d) a fenntartó által a feladatellátáshoz igénybe vehető forrásokat, azokat a 

szolgáltatásokat, amelyek a megállapodás alapján a gyermekek, tanulók, szülők részére 

térítésmentessé válnak, továbbá amelyeket térítési díjért vehetnek igénybe. 

 e) pedagógiai-szakmai szolgáltatás esetén az állami közfeladat-ellátásban történő 

részvétel keretében ingyenesen nyújtott szolgáltatásokat és az ellátási körzetet. 

 (6) A köznevelési szerződés érvényességi ideje öt év. A köznevelési szerződésre egyebekben a 

Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) megbízásra vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 (7) Az egyházi és magánintézmények fenntartóival kötött köznevelési szerződés 

megkötéséhez ki kell kérni az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes 

kormányhivatal, települési önkormányzat, nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás esetében az 

érintett országos nemzetiségi önkormányzat véleményét. 

74. § (2) A köznevelési feladatokat az állam intézmény alapításával és fenntartásával, továbbá 

egyházi vagy magánintézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján látja el. Az 

óvodai nevelésről a települési önkormányzat intézmény alapítása és fenntartása, vagy 

köznevelési szerződés révén gondoskodik. 

 

A törvény két idézett helye nincs teljesen összhangban, így a Magyar Pünkösdi Egyház az 

Epreskerti Óvoda és az Eötvös József Általános Iskola további működtetéséhez is kéri Békés 

Város Önkormányzata véleményét. 

A két érintett intézményt önkormányzatunk 2012 szeptemberével adta a Magyar Pünkösdi 

Egyház belső jogi személyiséggel rendelkező szervezete, a Reményhír Intézményfenntartó 

Központ fenntartásába. A Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, 

Óvoda és Kollégium működési engedélyét a Békés Megyei Kormányhivatal úgy adta ki, hogy 

a törvényes feltételek meglétéről meggyőződött. Az intézményeket abban a reményben adtuk 

át az új fenntartónak, hogy a rájuk bízott gyermekek nevelését-oktatását a törvényi előírások 

és hitük szerint a legjobban végzik. Erre az intézmény tantestülete is garancia volt az átadás 

pillanatában és ma is az. A szűk két hónapnyi fennállás tapasztalatai alapján még nehéz az 

intézmény működését megítélni, így felelősségteljesen azt a véleményt fogalmazhatjuk meg, 

hogy az Epreskerti Óvoda és az Eötvös József Általános Iskola egyházi fenntartásban 
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maradásával Békés Város Önkormányzata egyetért, azért mert az intézmény vezetését 

elkötelezettnek látja a feladatok megvalósítására, melyhez a szükséges személyi és tárgyi 

feltételek is biztosítva vannak. 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 31. §. (7) bekezdésébe foglalt véleményezési jogkörével élve 

kijelenti, hogy a Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, 

Óvoda és Kollégium békési tagintézményének, az Epreskerti Óvodának a Magyar 

Pünkösdi Egyház belső jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, a 

Reményhír Intézményfenntartó Központ fenntartásában maradásával egyetért, 

azért mert az intézmény vezetését elkötelezettnek látja a feladatok megvalósítására, 

melyhez a szükséges személyi és tárgyi feltételek is biztosítva vannak. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 31. §. (7) bekezdésébe foglalt véleményezési jogkörével élve 

kijelenti, hogy a Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, 

Óvoda és Kollégium békési tagintézményének, az Eötvös József Általános Iskolának 

a Magyar Pünkösdi Egyház belső jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, 

a Reményhír Intézményfenntartó Központ fenntartásában maradásával egyetért, 

azért mert az intézmény vezetését elkötelezettnek látja a feladatok megvalósítására, 

melyhez a szükséges személyi és tárgyi feltételek is biztosítva vannak. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2012. október 15. 

 

          Izsó Gábor  

         polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
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