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Kiskunhalas Város Polgármesterének  

ELŐTERJESZTÉSE 

A Képviselő-testület 2019. június 27-i ülésére  

„Pirtó Község Önkormányzatával 2016. évben kötött Köznevelési szerződés módosítása” 
tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A kiskunhalasi Százszorszép Óvodák pirtói Vackor Óvoda telephelye Pirtó Község 
Önkormányzata tulajdonában van, de a 2016. május 3. napján kelt Köznevelési szerződés 
alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működik. A működtetés szakmai 
irányítója a Százszorszép Óvodák. A Vackor Óvodában jelenleg egy óvodai csoport került 
kialakításra.   
Ahhoz, hogy minden pirtói lakos gyermekét fel lehessen venni az óvodába, új csoport 
létrehozását (Kikerics csoport elnevezéssel) és így az óvodai létszám emelését kezdeményezi 
Pirtó Község Önkormányzata a 9/2019. (VI.07.) Kt. számú határozatával Kiskunhalas Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Százszorszép Óvodák pirtói Vackor Óvodájának 
fenntartója felé.  

„Pirtó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi Kiskunhalas Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Százszorszép Óvodák pirtói Vackor Óvodájának 
fenntartója felé, hogy a pirtói Vackor Óvodában hozzon létre új csoportot és ezzel együtt az 
óvodai létszámot az óvodai csoportszobákban rendelkezésre álló több, mint 2 m2/gyermek 
férőhely alapján - a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 25.§ (7) bekezdésére tekintettel - 
35 főben határozza meg.  

Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete azon ingatlan tulajdonosa ahol a pirtói 
Vackor Óvoda elhelyezésre került (6414 Pirtó, Rákóczi u 1.), így mint tulajdonos kijelenti, 
hogy az új óvodai csoport létrehozásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, az 
ingatlan továbbra is alkalmas az óvodai nevelésre és az új csoport létrehozására, továbbá az 
új óvodai csoport és megnövekedett gyermeklétszámmal felmerülő személyi és tárgyi feltételek 
biztosításához hozzájárul.” 
 
Mivel a változás a dokumentum több pontját is érinti, ezért szükségessé válik az eredeti 
Köznevelési szerződés módosítása. 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Pirtó Község 
Önkormányzatával a 2016. május 3. napján kötött Köznevelési szerződés 
módosítását a jelen határozat mellékletében szereplő tartalommal. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a Köznevelési szerződés módosításának aláírására. 

Határidő:  2019. június 27. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Juhász Gábor közművelődési referens 
Határozatról értesül:  Juhász Gábor közművelődési referens 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Nagy Ferenc polgármester, Pirtó Község Önkormányzata 

Kiskunhalas, 2019. június 16. 
       Fülöp Róbert s.k. 
       polgármester  
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Iktatószám: …………………. 
Ügyintéző:………………….. 

 
KÖZNEVELÉSI SZERZ ŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSA 
amely létrejött 
egyrészről: 
Pirtó Község Önkormányzata 
székhelye: 6414. Pirtó, Dózsa György utca 19. 
képviseli: Nagy Ferenc polgármester 
törzsszáma: 339335 
adóigazgatási azonosító száma: 15339333-2-03 
bankszámlaszáma: 11732064-15339333 
statisztikai számjele: 15339333-8411-321-03 
mint megbízó (a továbbiakban: Községi Önkormányzat), 
 
másrészről: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 
székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
képviseli: Fülöp Róbert polgármester 
törzsszáma: 724902 
adóigazgatási azonosító száma: 15724904-2-03 
bankszámlaszáma: 11732064-15338806 
statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03 
mint megbízott (a továbbiakban: Városi Önkormányzat), 

Előzmények 

A Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2016. május 3. napján Köznevelési szerződés jött 
létre, annak érdekében, hogy a Községi Önkormányzat Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§. (1) 
6. pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 
(továbbiakban: Kntv.) 4.§. 1.a pontjában rögzített köznevelési alapfeladatát 2016. július 1. 
napjától Városi Önkormányzattal kötött köznevelési szerződés révén látja el. 
A Százszorszép Óvodák pirtói Vackor Óvoda telephelye Pirtó Község Önkormányzata 
tulajdonában, de a 2016-ban megkötött Köznevelési szerződés alapján Kiskunhalas Város 
Önkormányzata fenntarásában van. A működtetés szakmai irányítója a Százszorszép 
Óvodák. A Vackor Óvodában egy óvodai csoport működik. 
A Kntv. 25.§ (7) bekezdése előírja, hogy egy óvodai csoportban maximum 25 fő gyermek 
lehet, ettől külön, fenntartói határozattal 20 %-ban el lehet térni (+5 fő), vagyis 30 főnél 
több semmikép nem lehet egy csoportban. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. 
augusztus 31. napján megtartott rendkívüli ülésén hozott határozatával engedélyezte a 
20%-os eltérést, vagyis 30 főben maximalizálta a csoportlétszámot.  
Ahhoz, hogy minden pirtói lakos gyermekének helye biztosítva legyen az óvodában új 
csoport létrehozását és így az Óvodai létszám emelését kezdeményezte Pirtó Község 
Önkormányzata a 9/2019 Kt. határozatával Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-
testülete, mint a Százszorszép Óvodák pirtói Vackor Óvodájának fenntartója felé. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2019. Kt. határozatával új 
óvodai csoportot hozott létre, és így a pirtói Vackor Óvodában a gyermeklétszámot 34 
főben maximalizálta.  
A fentiekre tekintettel a felek a Köznevelési szerződést az alábbiak alapján módosítják. 
 

1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. §-a értelmében a Szerződő 
Felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak alapján módosítják: 

1.1 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Köznevelési Szerződés 3. pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

,,3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Községi Önkormányzat közigazgatási 
területéről az óvodás korú gyermekeket a Városi Önkormányzat által fenntartott 
Százszorszép Óvodák Vackor Óvoda telephelyén (Cím: Pirtó Rákóczi u.2.) mint 
kötelező felvételt nyújtó köznevelési intézmény felveszi, ott óvodai nevelésben 
részesülnek.” 

1.2 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Köznevelési Szerződés 4. pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

,,4. A Városi Önkormányzat az általa fenntartott jelen szerződés 3. pontjában 
feltüntetett óvodában a következő szolgáltatásokat biztosítja, a kormányzati funkciók, 
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. 
(XII. 29.) NGM rendelet alapján a kormányzati funkció besorolás szerint: 

- 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
- 091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 
- 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
- 091130 nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
- 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
- 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben” 

1.3 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Köznevelési Szerződés 8. pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

,,8. Városi Önkormányzat az óvodában dolgozó alkalmazottak (2 óvónő, 1,5 dajka) 
tovább foglalkoztatását a köznevelési szerződés hatálybalépését követően 
határozatlan időre, változatlan feltételek mellett vállalja az általa fenntartott 
Százszorszép Óvodák intézményében. Tekintettel arra, hogy a felvehető maximális 
gyermeklétszám 2019. szeptember 01. napjától emelésre kerül, két óvodai csoport 
létesül, aminek a fenntartásához plusz egy fő óvodapedagógus alkalmazása 
szükséges.” 

2 Jelen szerződésmódosítás a módosított Alapító okirat MÁK általi bejegyzésének napjától 
hatályos és érvényes. 

 
3 A Köznevelési szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak 

hatályban. A Köznevelési szerződés a Köznevelési szerződés módosításával együtt 
hatályos és érvényes. 
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A szerződő felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
átolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják. 
 
 
Kiskunhalas, 2019. ………………. hó …… nap 
 

..............................................................   ................................................... 
  Fülöp Róbert      Nagy Ferenc  
  polgármester      polgármester 
 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés Pénzügyi ellenjegyzés 

…………………………………….. ………………………………………….. 
Csendes Ildikó Rozsiné Kispál Mónika 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető kirendeltség-vezető 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  
 
 
Jogi ellenjegyzés: 

 
.................................................................. 
    Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 


