
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 84. § (8) bekezdése               
értelmében: „A köznevelési intézmény fenntartója az intézkedés tervezett végrehajtása éve          
februárjának utolsó munkanapjáig kezdeményezheti egy másik köznevelési intézmény        
fenntartójánál, hogy az általa fenntartott intézmény fenntartói jogait és kötelezettségeit a           
következő tanévtől adja át.” 
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának (a továbbiakban:        
EKIF) vezetősége 2018. február 27-én megkereste a Dél-Budai Tankerületi Központot a           
Weiner Leó Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium (1112         
Budapest, Neszmélyi út 30.) fenntartói jogának átvétele ügyében, mely szándékukat          
nyilatkozatban is megerősítették. 
Az Nkt. 84. § (7) bekezdése szerint: „A fenntartó, a tankerületi központ, valamint az állami               
felsőoktatási intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés          
tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést.” 
Az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdése érelmében a fenntartói jog átadására vonatkozólag ki kell              
kérni „a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.” 
Az Nkt. 74. § (3) bekezdés alapján: „…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. …” 
A Dél-Budai Tankerületi Központtól kapott tájékoztatás értelmében a fenntartóváltást a          
véleménynyilvánításra jogosultak 81 % -a támogatta. 
Az EKIF főigazgatója a fenntartói jogok átvételével kapcsolatos állásfoglalásában –          
hivatkozva a tárgyi ügyben hatályos jogszabályokra – arról adott összegzést, hogy az            
alkalmazottak átvétele a dolgozók nyilatkozata alapján történik. Azokkal a         
közalkalmazottakkal, akik az egyházi fenntartó által felajánlott munkaszerződés szerint         
vállalják a továbbfoglalkoztatást, határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonyuk       
esetén határozatlan idejű munkaszerződést kötnek. A határozott időtartamú közalkalmazotti         
jogviszonnyal rendelkezőkkel legalább a határozott időtartam lejártáig szóló, határozott         
időtartamú munkaszerződés megkötésére kerül sor. Az egyházi fenntartású intézményekben a          
munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a           
közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik. 
Az EKIF-nek – a nyilatkozat értelmében – „hosszú időre töretlen szándéka, hogy az             
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban működtetett katolikus iskolát egyházi        
köznevelési intézményként fenntartja és működteti. Az ingatlanok ingyenes használatával az          
egyházi fenntartó vállalja az épületek állagmegóvásával, üzemeltetésével kapcsolatos        
karbantartási, felújítási és takarítási munkák elvégzését. Az ingatlanokban található, az          
Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonleltár szerinti mennyiségben és értékben megjelölt         
ingóságokat az egyházi fenntartó szándékozik ingyenesen használatba venni.” 



„Az iskola pedagógiai programjának átalakítása is az intézményvezető és a tantestület           
egyetértésével történik – felmenő rendszerben kerülne bevezetésre a hitoktatás. Az Iskola az            
EKIF által jóváhagyott költségvetés alapján önálló gazdálkodási jogkörrel fog rendelkezni…          
. Az intézmény az adott költségvetés keretén belül önálló bérgazdálkodást folytat.” 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozatokat jóváhagyni szíveskedjenek. 
  
Budapest, 2018. április 10. 
  
 
  
                                                                                                          dr. Molnár László 
   
 


