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I. TERVEZET 

Sárosd Képviselőtestülete 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a Szabadegyháza Község 

Önkormányzatával megkötendő Közoktatási Társulási Megállapodás megkötésére vonatkozó 

előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Képviselőtestület a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) 

bekezdésében foglalt általános iskolai oktatási-nevelési, s óvodai-nevelési feladatok ellátására, a 

„közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 81. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a 

„helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. 7. §-a 

alapján Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselőtestületével Társulási Megállapodást 

köt. 

 

A Társulási Megállapodás alapján a sárosdi tanulók általános iskolai oktatását-nevelését, s az 

óvodáskorú gyermekek óvodai nevelését - s ennek keretében azon sárosdi tanulók tekintetében 

akiknek szülei nem kívánják iskoláskorú gyermekeik Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi 

Személy által fenntartott közoktatási intézmény általi oktatását-nevelését, - 2012. szeptember 1-

től határozatlan időtartamra ,Szabadegyháza Község Önkormányzata az általa fenntartott:  

 

- Kossuth Lajos Általános Iskola és  

- Kincsem Óvoda 

 

közoktatási intézmények útján biztosítja.  

 

2. A Képviselőtestület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Közoktatási Társulási 

Megállapodást elfogadja, s felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt Szabadegyháza Község 

Önkormányzatával a Társulási Megállapodás aláírására.  

 

Felelős:  Lehotainé Kovács Klára 

    polgármester 

 

    Dr. Hanák Mária 

    jegyző  

 

Határidő:  2012. augusztus 31. 

 



 2 

1. számú melléklet 

MEGÁLLAPODÁS  

a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében foglalt  

általános iskolai oktatási-nevelési és óvodai-nevelési feladatok ellátására. 

 

mely létrejött egyrészről Sárosd Nagyközség Önkormányzata - székhelye: 2433 Sárosd, Fő u. 2., 

adószáma: 15727323-2-07, KSH azonosító száma: 15727323-8411-321-07, törzskönyvi azonosító 

száma (PIR): 727321, képviseli: Lehotainé Kovács Klára polgármester - mint Megbízó - 

továbbiakban: Megbízó,  
 

másrészről Szabadegyháza Község Önkormányzata - székhelye: 2432 Szabadegyháza, adószáma: 

15727354-2-07, KSH azonosító száma: 15727354-8411-321-07, törzskönyvi azonosító száma (PIR): 

727354, képviseli: Schmitsek József polgármester, - mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott – 

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 

 

1. Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Seregélyes – Sárosd Közoktatási 

Intézményi Társulás által fenntartott Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, 

Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda – továbbiakban: Intézmény Farkas 

Gyula Tagiskolája, s Napraforgó Művészeti Modell Tagóvodája – fenntartói jogosultságának és 

kötelezettségeinek átvételéről és folytatásáról, általános iskolai oktatási-nevelési és óvodai 

feladatok teljesítéséről a „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. – továbbiakban: Kotv. – 81. 

§ (1) bekezdés e) pontja alapján 2012. szeptember 1-i kezdő hatállyal Közoktatási Megállapodást 

köt a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel.  
 

1.1. A Kotv. 81. § (2) bekezdése értelmében amennyiben közoktatási megállapodás alapján az 

önkormányzati feladatellátásban vallásilag vagy világnézetileg elkötelezett nevelési-oktatási 

intézmény működik közre, a megállapodás megkötése nem mentesíti az Önkormányzatot a 

feladatellátási kötelezettsége alól azon tanulók, gyermekek tekintetében, akiknek szülei nem 

akarják vallási, illetőleg világnézetileg elkötelezett iskolába járatni a gyermeküket, ezekre a 

szülőkre, tanulókra aránytalan teher nem hárulhat.  
 

1.2. A Közoktatási Megállapodásban a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy vállalta, 

hogy az Intézményben továbbra is biztosítja a vallás és világnézeti szabadságot, a hitéleti 

tevékenységben az önkéntes részvétel elvét fogja érvényesíteni.  
 

Jelen Megállapodás aláírása időpontjában a Szabadegyháza Közoktatásáért Közalapítvány tartja 

fenn a Kossuth Lajos Általános Iskola és Kincsem Óvoda közoktatási intézményeket, melyek 

fenntartói jogát 2012. augusztus 31.-napjával már – fenntartói jog átadására tekintettel –  

Szabadegyháza Község Önkormányzata gyakorolja, ezáltal jogosult jelen Társulási Megállapodás 

megkötésére. 

 

2. Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a „helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – továbbiakban: Ttv. – 7. § (1) bekezdése 

alapján megbízza Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselőtestületét, hogy 2012. 

szeptember 1-i kezdő hatállyal a sárosdi tanulók általános iskolai oktatását-nevelését és a sárosdi 

gyermekek óvodai nevelését az általa fenntartott: 
 

- Kossuth Lajos Általános Iskola és  

- Kincsem Óvoda 
 

 közoktatási intézményei útján lássa el.  

 

3. Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselőtestülete a megbízást vállalja, az általa 

fenntartott közoktatási intézmények 1.-8. osztályai és óvodai csoportok létszámadatai a sárosdi 

tanulók felvételét, általános iskolai oktatását-nevelését és óvodai nevelését lehetővé teszik.  
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3.1. Megbízott jelen Megállapodás keretében a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. 

tv. 8. § (4) bekezdésében foglalt kötelező általános iskolai oktatási-nevelési, továbbá óvodai-

nevelési feladatot látja el.  

 

3.2. A Megbízott a Megállapodás kölcsönös elfogadását követően a sárosdi tanulók 2012. 

szeptember 1-i hatályú felvételét biztosítja.  

 

3.3. Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Kossuth Lajos Általános Iskola 

és a Kincsem Óvoda Alapító Okiratát működési terület tekintetében módosítja akként, hogy 

a működési terület az általános iskolai oktatás-nevelés és az óvodai nevelés tekintetében 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területére is kiterjed, mely nem minősül a 

Kotv. 121. § (1) bekezdés 15. pontja és 37. § (5) bekezdés b) pontja szerinti átszervezésnek.  

 

4. Jelen Megállapodás 2012. szeptember 1-i kezdő hatállyal határozatlan időtartamra jön létre.  

 

 Amennyiben az 1. pontban részletezett Közoktatási Megállapodás alapján a Baptista 

Szeretetszolgálat Egyházi jogi személy 2012. július 31.-napjáig jogerős működési engedéllyel 

nem rendelkezik, úgy Sárosd Nagyközség Önkormányzata a kötelező általános iskolai oktatási-

nevelési, s óvodai-nevelési feladatot az Intézmény Seregélyes – Sárosd Közoktatási Intézményi 

Társulás keretében történő további fenntartása útján teljesíti, mely által jelen Társulási 

Megállapodás nem lép hatályba. 

 

5. A Társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.  

 

 Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselőtestülete gyakorolja az általa fenntartott 

Kossuth Lajos Általános Iskola és a Kincsem Óvoda Kotv. 102. § (2) bekezdésében szabályozott 

fenntartói, s az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 9. §-ban részletezett irányító szervi 

jogkörét.  

 

6. A társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy Szabadegyháza Község Önkormányzata 

Képviselőtestülete a megbízást térítésmentesen látja el, a beíratott sárosdi tanulók és óvodáskorú 

gyermekek után igénybe vehető állami költségvetési normatív s egyéb állami kiegészítő 

hozzájárulások igénybevételére jogosult.  

 

 A feladatellátás azon időpontig díjazás nélkül történik, amíg az állami költségvetési normatív s 

egyéb kiegészítő hozzájárulások összege a 2012. évi költségvetési törvényben meghatározott 

mértéknél nem alacsonyabb összegűek. A közoktatási feladatok finanszírozásának változása 

esetén Megállapodó felek a díjazás tekintetében egyeztetést követően jelen Megállapodást 

módosítják, melynek során a díjfizetés elmulasztásával kapcsolatos irányadó eljárást is 

szabályozzák. 

 

7. Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete viseli jelen Megállapodás alapján 

felvételt nyert bejáró sárosdi tanulók és gyermekek utazási költségeit.  

 

8. A Társulás ellenőrzése: 

 

8.1. A Társult Képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy évente a közoktatási intézmény 

elemi költségvetési beszámolóját tárgyaló testületi ülést megelőzően egy hónappal Sárosd 

Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2 tagjából és Szabadegyháza Község 

Önkormányzata Képviselőtestülete 2 tagjából 4 tagú Ellenőrző Bizottságot hoznak létre, 

mely – a Polgármesteri Hivatalok szakembereinek és külső szakértők szükségszerű 

bevonásával – pénzügyi ellenőrzést folytat, amelynek eredményéről a Bizottság tagjai a 

Képviselőtestületeiknek beszámolnak. 
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8.2. A Társult Önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a Képviselőtestületnek 

– a közoktatási intézmény éves szakmai beszámolójához kapcsolódóan – beszámolnak a 

Társulás tevékenységéről s létrehozása céljainak megvalósításáról. 

 

9. Jelen Társulási Megállapodás – Társulás megszűnik: 
 

9.1. A Társulásban résztvevő képviselőtestületek közös megegyezésével történő 

megszüntetésével. 
 

9.2. Amennyiben a tagok száma – felmondás következtében – egyre csökken. 
 

9.3. Bíróság jogerős döntése alapján. 

 

10. A Társulási Megállapodást a tagnak – rendes felmondással – felmondani a július 1. – augusztus 

31-i időtartam alatti – a hónapok utolsó napjára szóló hatállyal – lehet, melyet tartalmazó 

minősített többséggel meghozott képviselőtestületi határozatot a Kotv. 102. § (11) bekezdésében 

meghatározott határidőt megelőző legalább 3 hónappal korábban kell meghozni, s a társult 

Képviselőtestületekkel közölni. 

 

11. A Társulási Megállapodás évközbeni felmondása a Kotv. 102 § (9) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel szintén július 1. – augusztus 31-i időtartam alatt a hónap első, avagy utolsó napjára 

szólhat a 10. pont szerinti eljárási rendben. 

 

Jelen Társulási Megállapodást szerződő felek annak elolvasása, tartalmának megértése és 

magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

helybenhagyólag aláírták. 

 

Sárosd, 2012. május „      „.  
 

 

 /: Lehotainé Kovács Klára :/ /: Schmitsek József :/  

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata  Szabadegyháza Község Önkormányzata 

 polgármester polgármester 
 

 

 /: Dr. Hanák Mária :/ /: Egriné Ambrus Andrea :/ 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Szabadegyháza Község Önkormányzata 

 jegyzője jegyzője 
 

Záradék: 

 

A Társulási Megállapodást a Képviselőtestületek az alábbi határozataikkal jóváhagyólag 

elfogadták: 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 

       /2012. (V. ….) számú határozatával. 

 

  /: Dr. Hanák Mária :/  

  Sárosd Nagyközség Önkormányzata jegyzője 

  

 Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

        /2012. (V……..) számú határozatával. 

  

  /: Egriné Ambrus Andrea :/ 

 Szabadegyháza Község Önkormányzata jegyzője 


