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„MEGÁLLAPODÁS INTÉZMÉNY FENNTARTÓI JOGAINAK ÉS 

KÖTELEZETTSÉGEINEK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS FOLYTATÁSÁRÓL” 

 

Amely létrejött  

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 Budapest, Budafoki út 34/b., 

adószáma: 18264825-1-43; statisztikai számjel: 18264825-8790-552-01; bankszámlaszám: 

10918001-00000074-10810001; KIM nyilvántartásba vételi iktatószám: 00013/2012-001) 

mint fenntartó (továbbiakban: Fenntartó) 

valamint a 

 
Sárosd Község Önkormányzata (cím:                            , Törzskönyvi azonosító szám:                          

; Adószám:                ; KSH statisztikai számjel:                     ; Költségvetési elszámolási 

számla:                           ; képviseli: Lehotainé Kovács Klára polgármester) 

mint Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat),  

együttesen mint szerződő felek (továbbiakban: Felek) között az alábbi tartalommal: 

 
Preambulum 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azt a szándékát, miszerint az Önkormányzat által 

alapított, 1./ pontban felsorolt közoktatási intézményei a jogszabályokban előírt előkészítő munka és 

vélemények megismerése után, a jelen megállapodásban rögzített módon 2012. szeptember 01-jétől a 

Fenntartó fenntartásába kerüljenek át azzal, hogy az 1./ pontban felsorolt intézményekkel kapcsolatos 

oktatási-nevelési feladatokat a Fenntartó az Önkormányzattól átveszi, és azokat az Intézmények – a 

megállapodás megkötésekor érvényesen elfogadott – alapító okiratainak rendelkezései szerint és a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátja. 

I.  

1. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat fenntartásában állnak az alábbi közoktatási 

intézmények: 

Az intézmény Alapító Okirata szerint Seregélyes Székhellyel, Seregélyes közoktatási feladatainak 

ellátására létrehozott társulás keretén belül történik, az alábbi feladat-ellátási helyeken. 

 

Seregélyesi Közoktatási Központ Farkas Gyula tagiskola és Művészeti Modell tagóvoda 

 

Székhelye: Seregélyesi Közoktatási Központ   8111 Seregélyes, Fő út 177. 

Tagintézmények: Farkas Gyula tagiskola 2433 Sárosd, Fő út 10-12 

                            Művészeti Modell tagóvoda 2433 Sárosd, Szabadság tér 6. 

 

2433 Sárosd, Fő út 10-12 tagiskola 
általános iskola 

művészetoktatás 
1-8. évfolyam 

2433 Sárosd, Szabadság tér 6. tagóvoda óvoda 6 óvodai csoport 

 

A Kt. 1933. évi LXXIX tv. 118 §. (9) bekezdése értelmében az intézmény 

kihasználtságának vizsgálata  (min. 70%) 

Az alapító Okiratban meghatározott maximális 

létszám 

Tényleges létszám Kihasználtsági 

mutató 

Tagiskola 325 férőhely 239 74 % 

Tagóvoda 150 férőhely 123 82 % 
 

A felvehető maximális gyermeklétszám: 475 fő. 
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A Kt. 1933. évi LXXIX tv. 3. számú mellékletében előírt átlaglétszám vizsgálata (min. 90%) 

 

Sárosd Farkas 

Gyula tagiskola    Alsó tagozat Felső tagozat 
mind.

össz 
2012/2013.tanév 1 2 3 4 össz: 5 6 7 8 össz: 

osztályok száma: 2 2 2 3 9 2 1 2 3 8 17 

tanulók száma: 30 43 26 34 133 25 23 22 36 106 239 

     → 2 főnek 

számító  
0 2 2 7 11 3 3 4 11 21 32 

     → 3 főnek 

számító  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

csoportszerv. 

létszám  
30 45 28 41 144 28 26 26 47 127 271 

Osztályok 

átlaglétszáma 
15 23 15 14 16 14 26 13 16 16 16 

Törvényi minimális 

létszám 90%-a 
19 19 19 19 19 21 21 21 21 21   

kihasználtság 79% 118% 76% 74% 84% 67% 124% 66% 
76

% 
76%   

 

Sárosd Művészeti Modell 

tagóvoda Vegyes csoportok tiszta csoportok 
össz: 

2012/2013.tanév 1.nev.év 2.nev.év 3.nev.év 2.nev év 3.nev.év 

csoportok száma: 1 2 2 1 0 6 

óvodások  száma: 30 17 59 17 0 123 

     → 2 főnek számító tan.  0 0 2 0 0 2 

     → 3 főnek számító tan.   0 0 1 0 0 1 

       csoportszerv.létszám 30 17 63 17 0 127 

csoportok átlaglétszáma 30 8,5 29,5 17 0 20,5 

Törvényi minimális létszám 

90%-a 
18 18 18 18 18 18 

kihasználtság 167% 47% 164% 94% 0% 114% 

 

 

 Az Intézmények továbbá az alapító okirataiban meghatározott, itt fel nem sorolt 

 tevékenységeket végzik. 

2. Felek megállapodnak, hogy 2012. szeptember 01. napjával az Önkormányzat az 1.pontban 

megjelölt Intézményeket – az azok fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel 

együtt - a fenntartó fenntartásába és működtetésébe adja át, aki vállalja ezen Intézmények 

fenntartását és működtetését és az Intézmények szerződéskötéskor érvényesen elfogadott 

alapító okirataiban rögzített oktatási-nevelési feladatok ellátását. Az Intézmények a 

rendelkezésükre bocsátott ingó- és ingatlanvagyonnal fenntartásával, kezelésével kapcsolatos 

jogokat és kötelezettségeket a jelen és a mellékelt ingatlanhasználati szerződések szerint 

gyakorolják. 

3. Felek rögzítik, hogy a 1-2. pont szerinti Intézmények, feladatok közoktatási szerződés 

keretében történő ellátásáról jelen okirat aláírásáról külön, közoktatási szerződést kötöttek – a 

továbbiakban: Közoktatási megállapodás. 
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4. Felek rögzítik, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Köotv.) 118. § (9) 

bekezdésében meghatározottak szerint a közoktatási megállapodás megkötését követően a 

nyilatkozattételre jogosult egyházi szerv kérelmezheti a közoktatási feladatkörében eljáró 

oktatási hivatalnál, hogy a Köotv. 81. §-ának (11) bekezdésében meghatározottak szerint 

egyoldalú nyilatkozatot tehessen. A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a 

hozzájárulást megadja, ha a nevelési-oktatási intézményben – az intézmény legalább 

hetvenszázalékos kihasználtsága mellett – az osztály, csoport létszám eléri az e törvény 3. 

számú mellékletében előírt átlaglétszám kilencven százalékát. Az egyoldalú nyilatkozat 

benyújtását követő nevelési, oktatási évtől kezdődően a fenntartó az egyoldalú nyilatkozat 

alapján jogosulttá válik a kiegészítő hozzájárulásra, a közoktatási megállapodás pedig 

bármelyik fél – az egyoldalú nyilatkozat megtételét követő hatvan napon belül – azonnali 

hatállyal felmondhatja.  

Tekintettel arra, hogy az intézmény jelenleg is összetett intézményként működik, valamint arra, 

hogy az intézmény jelenleg öt iskola és kettő óvodai évfolyamon nem éri el a fent előírt 90 %-

os mértéket, így a jelenlegi értékek és módszerek megőrzésének érdekében a Fenntartó az 

intézmény közös igazgatású, összetett iskolaként kívánja fenntartani. Ebben az esetben 

azonban kötelezettséget vállal arra, hogy ezen, közös igazgatású intézménynek szervezeti és 

működési szabályozásának elkészítésekor és jóváhagyásakor a törvényes keretek között adható 

legnagyobb önállóságot fogja biztosítani az intézmény kollektívájának és az intézmény 

mindenkori vezetésének. 

 

5. Felek függetlenül attól, hogy a Közoktatási megállapodást a Köotv. 118. § (9) bek. szerinti 

határidőben azonnali hatállyal felmondják-e vagy sem, az 1. pontban meghatározott 

Intézmények átadásáról, működtetéséről az alábbi megállapodást kötik. 

6. A szerződés időtartama: 9 (Kilenc) év határozott idő, amelynek lejáratát követően a jelen 

szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át. 

7. Az Intézmények átvételét követően az Intézmények az 2. pontban meghatározott nevelési-

oktatási feladatokat látják el, azok megvalósításában vesznek részt, melyek egyben 

közfeladatok is.  

8. Jelen szerződés alapján a Fenntartó, illetve az Intézmény a nevezett, a tankötelezettség 

teljesítésével és az iskolai neveléssel és oktatással összefüggő feladatokban vesz részt. A Felek 

kijelentik, hogy a gyermekek, tanulók óvodai, iskolai étkeztetési feladatainak megszervezése 

és biztosítása továbbra is Önkormányzat feladata marad, a fenntartó váltás ezen feladatkört 

semmilyen módon nem érinti. A Fenntartó kijelenti, hogy a mindenkori költségvetési törvény 

alapján azon gyermekek, tanulók után, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív 

étkezési térítésidíj-kedvezményt biztosítani szükséges, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára 

ingyenes étkeztetést biztosítani szükséges, a költségvetés által biztosított normatív hozzájárulásokat 

megigényli, illetve az Önkormányzat által helyi rendeletben előírt térítési díjakat beszedi, és ezek 

összegét az étkeztetési feladatellátás hozzájárulásaként, számla ellenében az Önkormányzat részére 

havonta átadja. 

9. Fenntartó vállalja, hogy a tanévre vonatkozó lényeges elképzeléseit, pedagógiai programját, az 

Intézmény vezetői megbízásra vonatkozó javaslatait, illetve az átvételre kerülő intézmények 

vonatkozásában tervezett lényeges változtatásait a helyi érdekekre tekintettel előzetesen és 

szükségszerűen - így különösen a pályázati elképzelésekkel, pedagógiai programmal 

szervezeti és működési szabályzattal, beiskolázási kérdésekkel, szervezeti változtatásokkal 

kapcsolatban - véleményezteti az Önkormányzattal, és döntését Önkormányzattal 

egyetértésben alakítja ki, de ez nem járhat a törvényben meghatározott Fenntartót megillető 

fenntartói jogok, ill. azok gyakorlásának elvonásával; továbbá együttműködik az 

Önkormányzat helyi társadalmi, kulturális és oktatási elképzelései megvalósításában. 
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10. Felek rögzítik, hogy a Fenntartó az Intézményekben elhelyezett, ill. tanuló gyermekeket, 

személyeket legalább a jelenlegivel azonos színvonalú nevelésben és oktatásban részesíti, és 

biztosítja az Intézményekben a vallás- és világnézeti szabadságot továbbra is, azzal, hogy a 

hitéleti és egyéb, az egyházi jellegből adódó, jogszabály által is biztosított fenntartói jogokat, 

képzéseket jogosult gyakorolni, folytatni, illetve a nevelési-oktatási programjában szabad 

választás alapján érvényesíteni. A Fenntartó kijelenti, hogy az ilyen jellegű tevékenységeiben 

az önkéntes részvétel elvét fogja érvényesíteni, valamint azt, hogy az egyházakról szóló 

törvényben meghatározott ill. az Országgyűlés által elismert egyházak, az erre vonatkozó 

igény esetén felekezeti hittant tartsanak, ill. a tanulók a már korábban megkezdett ilyen 

oktatáson továbbra is részt vehessenek az Intézményben.  

11. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az átadásra kerülő személyi létszám a jelenleg hatályos 

jogszabályi feltételeknek megfelel, és az átadásra kerülő tárgyi eszközök alapján a hatályos 

jogszabályok szerint az Intézményekre jogerős működési engedély, illetve más, a működéshez 

szükséges hatósági engedély, hozzájárulás beszerezhető. A Fenntartó kijelenti, hogy a maga 

részéről is minden tőle telhetőt megtesz az Intézmények átvételéhez szükséges engedélyek 

beszerzése érdekében. 

12. Jelen szerződés aláírásával a Fenntartó nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben 

meghatározott intézményfenntartásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai 

követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket ismeri és betartja, és azokat az 

Intézményekkel betartatja. 

13. Az Intézmény és feladatainak átadása-átvétele fenntartóváltás útján történő jogutódlással 

történik, amely a vonatkozó, erre irányuló, Fenntartó nevére szóló működési engedély 

jogerőre emelkedésével, de legkorábban 2012. szeptember 01-jén következik be. 

14. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Intézmény, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv 

2012. augusztus 31-napjával kapcsolatos megszűntetéséhez kapcsolódó a „közoktatásról” 

szóló 1993. évi LXXIX. tv. - jelen szerződésben említve: Köotv. –  88. § (6) és 102. § (3)  

bekezdésében szabályozott előkészítő s véleményeztetési eljárást lefolytatja, jelen 

Megállapodás tekintetében a szülői szervezet véleményét megkéri, melyek birtokában és 

ismeretében az érdemi döntést legkésőbb 2012. május 31-napjáig meghozza. 

II. 

15. Szerződő felek rögzítik, hogy  

a) az Önkormányzat által a szerződéskötést megelőző tárgyalások során az Intézmény 

gazdálkodásával kapcsolatos, Fenntartó rendelkezésre bocsátott adatok alapján a fenntartó 

kizárólag a 2012. évi költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatás és 

egyházi kiegészítő támogatás együttes összegének megfelelő éves összegből tudja 

finanszírozni a fenntartói feladatainak ellátását, ezért amennyiben az Intézmények után 

igényelhető állami normatív feladatellátási normatíva és egyházi kiegészítő támogatás 

együttes összege bármikor a jövőben a 2012. évi ugyanezen jogcímű támogatások 

együttes összegéhez képest 10 (Tíz) %-ot meghaladó mértékben csökken, vagy valamely 

okból (pld. törvényi változás, hatósági eljárás vagy finanszírozási okból) az Intézmények 

fenntartása a jelenlegihez képest aránytalanul megnehezülne, a Fenntartó jelen 

megállapodásban foglalt feltételekkel nem tudja vállalni az Intézmények fenntartását; és 

ez alapján Fenntartó a tanév végére szóló, írásban bejelentett rendkívüli felmondása 

alapján jelen szerződést jogosult választása szerint akár csak az érintett, egyes 

intézmények vonatkozásában, akár  valamennyi Intézmény vonatkozásában felmondani. 

b) Ez esetben, de a felmondást megelőzően szükségessé válik haladéktalanul egyeztető 

tárgyalások lefolytatása, és annak alapján a jelen megállapodás esetleges módosítása: az 

intézményi költségvetés és az önkormányzati támogatás módját és mértékét illetően. A 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a módosításban a kezdeményezéstől számított 1 (egy) 

hónapos határidőn belül nem tudnak megállapodni, úgy a jelen szerződést a Fenntartó az 

előbbi, 15/a. pontban foglaltak szerint szintén jogosult felmondani. 
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c) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a megszűnés időpontjában erre jogszabály 

lehetőséget ad, az Önkormányzat elsődlegesen köteles akár szerződés, akár más jogügylet 

útján az Intézményeket saját fenntartásba vonni, amennyiben a fenntartásba vonás 

időpontjától a működéshez szükséges költségvetési támogatás biztosítható jogszabály 

szerint. Felek rögzíti, hogy amennyiben a 15./a-b. pont szerinti fenntartói felmondás nem a 

jelen szerződéssel átadott Intézményt érinti, a szerződés csak azon Intézmény 

vonatkozásában szűnik meg, amelynek működése a jelen szerződés szerint lehetetlenült. 

d) Amennyiben az Önkormányzat a fenntartást az előző, 15./c. pont szerint a fenntartást 

átvenni nem tudja, Felek haladéktalanul már a felmondási idő alatt eljárnak a fenntartásra 

kötelezett személy, szervezet mielőbbi fenntartásba vétele érdekében, mely eljárásuk 

során szintén kötelesek együttműködni. 

e) Felek a jelen szerződés lényeges elemeként rögzítik, hogy a finanszírozási és egyéb 

jogszabályi, vagy más a működést lényegen befolyásoló körülmények nem járhatnak az 

átvett Intézményekben tanuló tanulók jogainak sérelmével, ezért felek megállapodnak, 

hogy abban az esetben, ha a jelen szerződés vagy a fenntartás megszűnése időpontjában 

jogszabály szerint a jelen szerződés szerinti nevelési, oktatási feladatok ellátása, 

biztosítása már részben vagy egészben nem az Önkormányzat kötelezettsége, vagy azt 

bármely okból az Önkormányzat ellátni, átvenni nem tudja, az Önkormányzat már most 

kijelenti és vállalja, hogy a Fenntartóval ill. a fenntartást átvevő másik személlyel 

együttműködve mindent megtesz az Intézményekben folyó nevelési, közoktatási 

tevékenység megszakítás nélküli folyamatosságának biztosítása érdekében.  

16. Felek megállapodnak, hogy ugyanígy, a jelen szerződés 15. pontja szerint járnak el akkor is, 

ha utóbb bebizonyosodik, hogy Önkormányzat által a szerződéskötést megelőző tárgyalások 

során az Intézmények gazdálkodásával, költéségéivel kapcsolatos, Fenntartó rendelkezésre 

bocsátott  - külön jegyzőkönyvben rögzített - adatok hibásak vagy hiányosak, és ebből 

következően a 2012. évi költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatás és 

egyházi kiegészítő támogatás együttes összegének megfelelő összegből mégsem 

finanszírozható teljes körűen. 

17. A Fenntartó általi felmondás esetén az Önkormányzat az Intézmény elhelyezését biztosító 

ingatlannak üzemeltetési körében azon költségek viselését vállalja, mely költségeket a 

mindenkor hatályos köznevelésről szóló törvény, avagy végrehajtási rendelkezései a helyi 

önkormányzatok terhére az állami fenntartású közoktatási intézmények vonatkozásában 

megállapítanak, az Intézményeknek a fenntartásra kötelezett vagy azt vállaló személyek 

részére történő átadásáig.  

18. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a működéshez szükséges hatósági engedélyek 2012. 

augusztus 15. napjáig valamennyi Intézmény vonatkozásában nem kerültek kiadásra, jelen 

szerződés 2012. augusztus 31. napjával megszűnik, és ez esetben az Intézmények fenntartói 

jogai és kötelezettségei az Önkormányzatot terhelik. Amennyiben az engedélyek 2012. 

szeptember 01. napjáig jogerőre emelkedtek, de az Intézmények után járó állami 

feladatellátási normatíva és egyházi kiegészítő támogatás együttes, időarányos összege 2012. 

december 15. napjáig nem kerül folyósításra a fenntartó erre kijelölt számláján, a jelen 

szerződés szintén lehetetlenülés okán 2013. január 01 napján megszűnik, ez esetben is a 15. 

pont szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni. 

19. A Fenntartó a jelen szerződésben vállalt feladat teljesítéséről évente, a tanév végét követő 

három hónapon belül írásban szakmai beszámolót készít az Önkormányzat részére, illetőleg a 

feladatátadást követően erről is külön beszámolót készít az Önkormányzat részére. 

20. Ezen túlmenően a Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat 2012. szeptember 01-jét 

követően is biztosítja az Intézmény részére az iskolai, munkahelyi étkeztetést, akként, hogy az 

önkormányzat által megállapított térítési díjakat a fenntartó beszedi, az egyes tanulók után járó 

ingyenes étkeztetésre járó normatíva összegét lehívja, és ezek összegét havonta az 
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önkormányzatnak - az étkeztetés biztosításáért- megfizeti.  Ezen közös kötelezettséget a Felek 

2012. december 31-ig szükség esetén kötelesek felülvizsgálni.  

21. Felek megállapodnak, hogy az Intézmények használatára és az ott biztosított szolgáltatásokra 

rendelt, az 1. pont szerinti címen található Ingatlanokat, az azokban lévő felszerelési tárgyakat, 

ingókat, eszközöket - a továbbiakban röviden: Ingóságok – az Önkormányzat térítésmentesen 

biztosítja a fenntartó részére, mindaddig, ameddig ott a fenntartó oktatási-nevelési 

tevékenységet folytat a működési engedélyek alapján. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az 

átadott intézmények, ingatlanok, ingóságok és a jelen szerződés aláírásakori szakmai létszám 

alapján a működési engedély beszerezhető, és az Önkormányzat garantálja, hogy az intézmény 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. 

mellékletében foglaltak szerinti kötelező eszközjegyzékében előírtakkal rendelkezik és azokat 

a feladatellátás érdekében átadja. Felek az 1. pont szerinti Ingatlanok, ingók használatának 

ezen túlmenő kérdéseiről külön megállapodást kötnek, jelen megállapodás aláírásával 

egyidejűleg. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat az átadás érdekében a 

működési engedély benyújtásáig leltárt készít.  

 

22. Tekintettel arra, hogy a közoktatási tevékenység után igényelhető állami feladatellátási 

normatíva és egyházi kiegészítő támogatás (a továbbiakban együtt említve: normatíva) 

utólagosan kerül a Fenntartó részére folyósításra, felek megállapodnak, hogy a normatíva 

közvetlenül a Fenntartó részére történő első folyósításáig vagy ___________ ig, az 

Önkormányzat saját költségvetése terhére az Intézmények finanszírozását, működési 

költségeit a jelenlegivel azonos mértékben és összegben, havonta előre biztosítja a fenntartó 

részére saját forrásból. 

a) Felek megállapodnak, hogy a normatíva első folyósítását követő 8 napon belül a részére 

átadott finanszírozást a fenntartó kamatmentesen köteles az Önkormányzatnak visszafizetni a 

folyósított normatíva összegéből, annak erejéig. 

b) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a normatíva folyósítására nem kerül sor 2012. 

december 15-éig, vagy ezen időpontig a jelen szerződés jogosult a Fenntartó 2013. január 01-

re szóló hatállyal rendkívüli felmondással felmondani, és ez esetben amennyiben az 

Önkormányzat a fenntartást a fenntartást átvenni nem tudja, Felek haladéktalanul már a 

felmondási idő alatt eljárnak a fenntartásra kötelezett személy, szervezet mielőbbi fenntartásba 

vétele érdekében, mely eljárásuk során szintén kötelesek együttműködni  megszűnik, Ezen 

fenntartói felmondás esetén a Fenntartó nem köteles a részére a működtetésre, fenntartásra 

átadott finanszírozást az Önkormányzatnak visszafizetni, tekintettel arra, hogy a szerződés, 

fenntartás megszűnéséig is önkormányzati közoktatási feladatot látott el, mely esetben a Felek 

az átadott összeget a közoktatási feladat ellátására fordított támogatásként számolják el; de 

Fenntartó köteles tételesen igazolni és elszámolással alátámasztani az átadott finanszírozás 

szerződésszerű és jogszerű felhasználását. 

c) Az Önkormányzat az átmeneti finanszírozásra vonatkozó tételt, melynek havi, Felek által 

kölcsönösen elfogadott összege _______________________; Ft saját költségvetésébe 2012. 

második félévére elkülönítette, és biztosítja. A jelen, 22.  pontban foglalt rendelkezések nélkül 

Felek a jelen szerződést nem kötötték volna meg. 

d) Felek megállapodnak abban, hogy az Átadó az intézmény éves költségvetéséhez évente  

6.000.000 Ft, azaz hatmillió forint kiegészítő támogatást nyújt az intézmény zavartalan 

fenntartása céljából, havi egyenlő részletekben, vagy oly módon, hogy …. 

23. Az Önkormányzat a működés megkezdéséhez a jogszabályban meghatározott feltételek 

biztosítása körében a jelen szerződés szerinti kötelezettségvállalásairól külön nyilatkozatot is 

kiállít, mely az engedélyezési eljárásban felhasználásra kerül. 
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24. A fenntartó vállalja, hogy mind az Önkormányzat által biztosított forrásokat, mind pedig a 

részére folyósított normatívát a jogszabályban meghatározottak szerint használja fel, és az erre 

vonatkozó elszámolási kötelezettségének határidőre eleget tesz. 

III. 

 

25. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés hatálybalépése esetén az Intézmények jelenlegi 

közalkalmazottai közül a fenntartó a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvény 

(a továbbiakban: Kjt.) 25/A. § -a szerinti átadás keretében ___ főt munkaszerződéssel és 

fenntartó nem állami fenntartói státuszából és a Munka Törvénykönyve alkalmazásából 

fakadó eltérésekkel továbbfoglalkoztat, amennyiben a közalkalmazott ezt elfogadja. Az átadás 

napja 2012. szeptember 01. napja, feltéve, hogy a jelen szerződés szerinti feladat ellátása ezen 

a napon ténylegesen a Fenntartó saját neve alatt megkezdődik. 

26. Ha a közalkalmazott a Fenntartónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul, a Fenntartó 

köteles a közalkalmazottal munkaszerződést kötni. A munkaszerződés megkötése során a 

Fenntartót köti a Kjt. 25/A. § (3)-(4) bekezdése alapján adott tájékoztatás, az abban 

foglaltaktól csak a közalkalmazott kifejezett hozzájárulásával lehet eltérni. Az Önkormányzat 

az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony 

Kjt. 25/A. § (1) bekezdés szerinti megszűnéséről. 

27. Felek rögzítik, hogy a Kjt. 25/A. § szerinti szervezeti egységen, melyet az Önkormányzat átad, 

az 1. pont szerinti Intézményeket egyenként és külön-külön értik, és csak és kizárólag a jelen 

szerződés mellékletében személy szerint megnevezett, az Intézménynél jelenleg 

foglalkoztatott 52 fő közalkalmazottat. Intézményi bontás szerint: 

Általános Iskola: 23 fő pedagógus, 8 főállású egyéb dolgozó 

Óvoda: 13 fő óvodapedagógus, 6 fő dajka, 1 fő karbantartó, 1 fő óvodatitkár 

28. A fenntartó vállalja, hogy az átadásra kerülő közalkalmazottak részvételi jogát az átvett 

Intézménynél a jogszabályok szerint biztosítja. 

29. Az átvett közalkalmazottak vonatkozásában a fenntartónál/átvett Intézménynél létesült 

munkaszerződés alapján a közalkalmazott munkabére (személyi alapbérének, bérpótlékainak 

és egyéb bérelemeinek együttes összege) nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást 

megelőzően irányadó illetményének és a jogszabály, illetve kollektív szerződés alapján járó 

illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely közalkalmazotti illetménypótlék 

megállapításának alapjául szolgáló körülmény a munkaszerződés megkötését követően már 

nem áll fenn. A személyi alapbérbe a közalkalmazotti illetménypótlékok beépíthetőek. 

30. Az átvett közalkalmazottak vonatkozásában: a határozatlan időtartamú közalkalmazotti 

jogviszony esetén - eltérő törvényi rendelkezés hiányában - az fenntartónál/átvett 

Intézménynél határozatlan időtartamú jogviszonyt kell létesíteni; teljes munkaidőben történő 

foglalkoztatás esetén a fenntartónál/átvett Intézménynél teljes munkaidős jogviszonyt kell 

létesíteni; a fenntartónál/átvett Intézménynél létesítendő jogviszony tekintetében próbaidő 

nem köthető ki. 

31. Az átvett közalkalmazottak vonatkozásában a fenntartónál/átvett Intézménynél létesített 

munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, 

hogy a közalkalmazottnak az Intézménynél közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét 

úgy kell tekinteni, mintha azt a fenntartónál/átvett Intézménynél töltötte volna el. 

32. Ha az átvett közalkalmazottak vonatkozásában a munkaszerződés megkötésével létesített 

jogviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén a közalkalmazottat felmondási idő, 

valamint végkielégítés illeti meg, annak mértékét az Intézménynél és a fenntartónál/átvett 

Intézménynél jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével, a 

jogviszonyra irányadó szabályok alapján kell megállapítani. Ettől eltérően a felmondási idő, 
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valamint a végkielégítés mértékét az Intézménynél és a fenntartónál/átvett Intézménynél 

jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével és e törvénynek az átadás 

napján hatályos szabályai szerint kell megállapítani, ha az az átvett közalkalmazottra nézve 

kedvezőbb. 

33. A fenntartónál/átvett Intézmény a közalkalmazottnak az Intézménynél fennállt jogviszonyból 

származó igényéért, vagy ezen jogviszony megszűnéséből eredő igényért nem felel, a 

fenntartó/átvett Intézmény nem az Intézmény munkáltatói jogutódja, az Intézménynél fennállt 

jogviszonyból származó igényt az Önkormányzattal szemben lehet érvényesíteni.  

34. A Kjt. 25/A-B. § -a szerinti eljárásnak a munkavállalói érdekképviselettel történő egyeztetését, 

valamint a szükséges eljárást az Önkormányzat köteles elvégezni, melyben a fenntartó a 

jogszabály szerint szükséges nyilatkozatokat megteszi. Így az Önkormányzat 2012. június 30-

ig, de legkésőbb az átadást megelőzően harminc nappal korábban tájékoztatja az érintett 

közalkalmazottakat, a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet és a 

közalkalmazotti tanácsot (közalkalmazotti képviselőt) az átadás időpontjáról, okáról, a 

közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről, továbbá a 

szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal (közalkalmazotti képviselővel) konzultációt 

kezdeményez a közalkalmazottakat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről. 

35. A fenti tájékoztatással egyidejűleg az Önkormányzat és a Fenntartó/átvett Intézmény köteles 

írásban tájékoztatni a közalkalmazottat arról, hogy az átadást követően a közalkalmazott 

foglalkoztatását a Fenntartó/átvett Intézmény biztosítja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a 

további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot, 

továbbá azokat a kötelezettségeket is, amelyeknek a közalkalmazott a jogviszony létesítését 

követően a jogviszonya fenntartása érdekében köteles eleget tenni. 

36. A közalkalmazott a fentiekben meghatározott tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 

(tizenöt) napon belül az Önkormányzatnak írásban nyilatkozik, hogy a Fenntartónál/átvevő 

Intézménynél történő további foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha a közalkalmazott az előírt 

határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további 

foglalkoztatásához. 

37. Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul 

hozzá, az Önkormányzat az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat a 

közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről, valamint köteles a közalkalmazott számára a Kjt.-

ben megállapított végkielégítést - határozott idejű jogviszony esetén a Kjt. 27. § (2) 

bekezdésében meghatározott átlagkeresetet - megfizetni. 

38. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés megszűnésekor hatályos 

jogszabályok alapján az Önkormányzat visszavételi kötelezettsége lép életbe – pl.  15. pont - , 

a 1. pont szerinti Intézmények vonatkozásában, az ahhoz szükséges létszámban a fenntartó 

alkalmazottai közül azokat, akiket a fenntartó/átvett Intézmény jelen szerződés alapján átvett, 

az Önkormányzat tovább foglalkoztatja. 

39. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megszűnésekor az Önkormányzat 

visszavételi kötelezettsége esetén az általa visszavett Intézmény vonatkozásában az 

Önkormányzatot fenntartási, míg az átadott foglalkoztatotti létszám vonatkozásában 

továbbfoglalkoztatási kötelezettség terheli a Munka Törvénykönyve vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseinek megfelelően (jelenleg 86/B - 86/E. §). 

40. Az Intézményben foglalkoztatott pedagógusok kötelező óraszámára, túlmunka díjazására, 

pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  

41. A pedagógusok munkabére és pótléka nem lehet kevesebb az azonos feladatot ellátó 

közalkalmazottaknak járó illetmény és pótlék legkisebb mértékénél. 
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42. Felek megállapodnak, hogy az Intézményben dolgozó és átvett munkavállalók részére 2014. 

december 31-ig esedékes jubileumi jutalmakat az önkormányzat és a Fenntartó/Intézmény 

időarányos bontásban fizeti meg. 

43. A Fenntartó az Intézmény vezetőjét 5 évre bízza meg az átadás napjával. 

IV. 

44. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálybalépését követően a fenntartó az 

Intézményekben önállóan és saját felelősségére gazdálkodik, de a fennállt tanulói 

jogviszonyok kivételével – az átadás napján fennálló szerződések nem kötik. A harmadik 

személyekkel kötött szerződésekből eredő igényekért a fenntartó nem felel, kivéve, ha a Felek 

külön írásbeli megállapodása alapján az Önkormányzatnak  fenntartási kötelezettséggel járó 

pályázata vagy más kötelezettsége alapján a Fenntartó ezen fenntartási és egyéb 

kötelezettségeket vállalja. Felek jelen szerződés __ sz. mellékletében rögzítik azon 

szerződéseket, melyeket a Fenntartó/Intézmény vállal továbbfolytatni. 

45.  Felek kötelesek együttműködni és minden szükséges nyilatkozatot kellő időben megtenni a 1. 

pont szerinti Intézmények működési engedélyezési, fenntartóváltási eljárása során is, és 

kötelezettséget vállalnak a jelen szerződés és kapcsolódó szerződései megfelelő módosítására, 

kiegészítésére, amennyiben ezt bármely engedélyező vagy normatív támogatást folyósító 

szerv előírja, és az nem ellentétes a szerződő felek szerződéskötési szándékával. Az 

Önkormányzat vállalja, hogy legkésőbb 2012. május 25-ig az Intézmények működési 

engedélyezéséhez szükséges dokumentációkat teljes körűen a Fenntartó rendelkezésére 

bocsátja, illetve a működéshez szükséges tárgyi eszközöket legkésőbb 2012. május 25-ig 

tételes leltár alapján átadja; illetve vállalja, hogy a jogszabályban előírt határidőig az átadás és 

a 2012. szeptember 01-jével kezdődő működéshez szükséges döntéseket meghozza. 

46. Fenntartó vállalja, hogy a jelen közoktatási megállapodás megkötését követően haladéktalanul 

kérelmezi a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalnál, hogy az Ktv. törvény 118. § 

(9) bek. és 81. §-ának (13) bekezdése alapján a 81. § (11) bekezdésében meghatározottak 

szerint egyoldalú nyilatkozatot tehessen, és az erre vonatkozó engedély kézhezvételét 

követetően ezen egyoldalú nyilatkozatot haladéktalanul, a 2012. szeptember 01-jével kezdődő 

tanév előtt megteszi. Felek megállapodnak, hogy amennyiben engedély hiányában a Fenntartó 

az egyoldalú nyilatkozatot legkésőbb 2012. augusztus 15. napjáig megtenni nem tudja, a 

Fenntartó jogosult egyoldalú nyilatkozattal a jelen közoktatási és minden kapcsolódó 

szerződésétől elállni, ill. azt, azokat felmondani egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, és ez esetben 

az Intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei az Önkormányzatot terhelik. 

47. Felek az együttműködési kötelezettségük körében rögzítik, hogy a Fenntartót illető állami 

normatív és egyházi kiegészítő támogatás megszerzése körében is együttműködnek. 

48. Felek megállapodnak, és együttműködnek abban, hogy az Intézményt a lehető legrövidebb 

időn belül szerepeltessék a székhely szerint illetékes megyei önkormányzat feladatellátási, 

intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervében, tekintettel arra, hogy ennek hiányában 

egyházi kiegészítő támogatás nem vehető igénybe. 

49. Jelen szerződés 2012. szeptember 01. napján lép hatályba, feltéve, hogy ezen időpontig a 

fenntartó az 1. pont szerinti intézményekben folytatandó nevelési, közoktatási tevékenységre 

vonatkozó működési és egyéb szükséges hatósági engedélyei jogerőre emelkedtek.  

50. Felek a jelen szerződés lényeges elemeként rögzítik, hogy a határozott időre és a jogviszony 

folyamatos jellegére és céljára tekintettel korlátozzák az Önkormányzatot, ill. a Fenntartót 

megillető, Ptk. 483. § (1)-(2) bekezdés szerinti rendes felmondási jogot, akként, hogy ezen 

rendes felmondási jogok a jelen szerződés megkötését követő 9 (Kilenc) éven belül nem 

gyakorolhatóak, az ezzel ellentétes Ptk. 483. § (1)-(2) bekezdés szerinti rendes felmondás 

érvénytelen, ill. semmis. Felek megállapodnak, hogy ezen határozott idő lejártát követően 

jelen szerződést a felmondás közlésére eső tanév végére szóló felmondási idő mellet indokolás 

nélkül írásban felmondhatja. 
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51. A jelen szerződést súlyos szerződésszegés esetén Felek az alábbiak szerint szüntethetik meg: 

 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alkalmazásában a Fenntartó részéről a 

feladatellátási kötelezettséget érintő, rendkívüli felmondást megalapozó súlyos 

szerződésszegésnek azt tekintik, amennyiben  

a) Fenntartónak az Intézményre vonatkozó működési engedélyét jogerős és végrehajtható 

határozattal az illetékes hatóság visszavonta. 

 Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat csak akkor jogosult felmondási jogát 

gyakorolni, ha a felmondás hatályosulásának időpontjában jogszabály alapján az 

Önkormányzat köteles megszakítás nélkül az ekként ellátás nélkül maradó közoktatási 

feladatot ellátni, avagy a feladat ellátását bármely módon a felmondás hatályosulásának 

időpontjára átvállalja akár a Fenntartótól, akár más, jogszabályban meghatározott személytől. 

  

52. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alkalmazásában az Önkormányzat részéről 

rendkívüli felmondást megalapozó súlyos szerződésszegésnek azt tekintik, amennyiben az 

Önkormányzat 

a)  Nem biztosítja a jelen és a mellékelt ingatlanhasználati szerződésben meghatározott feltételek 

szerint az Intézmény működéséhez szükséges ingatlant, tárgyi eszközöket, illetve vállalt 

szolgáltatásokat; 

b) bármely más módon az Intézmény működését akadályozza vagy korlátozza. 

53. A fenti esetekben a Felek a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal a jelen szerződést 

rendkívüli felmondással megszüntethetik; akkor ha a felmondást megelőzően a másik felet a 

szerződésszerű teljesítésre a rendkívüli felmondás lehetőségére kiterjedően ésszerű határidő 

szabása mellett felhívták, de ezen felhívás eredménytelen maradt. 

54. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben jogerős közigazgatási vagy más határozat, 

vagy pályázati döntés az  Intézmény/Önkormányzat vonatkozásában állami feladatellátási 

normatíva vagy más állami támogatás visszafizetését írja elő a jelen szerződés hatálybalépését 

megelőző időszak vonatkozásában, és ezen támogatás, normatíva visszafizetésére ezen 

határozat a Fenntartót kötelezi, vagy terheli, az Önkormányzat köteles ezen visszafizetendő 

támogatás, normatíva összegét a határozatban meghatározott teljesítési időpont előtt a Kincstár 

vagy a folyósító szerv részére megfizetni. Amennyiben ezen kötelezettségének az 

Önkormányzat felszólítás ellenére sem tesz maradéktalanul eleget, a Szeretetszolgálat jogosult 

jelen szerződést az Önkormányzat felelőségére felmondani írásbeli nyilatkozattal azonnali 

hatállyal és a Felek a 15. pont szerint járnak el. 

 

 

 

 

…………….., 2012. ………………………… 
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