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Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. augusztus 17-i rendkívüli ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A képviselő-testület 168/2012. (V. 24.) határozatával döntött arról, hogy 2012. augusztus 
31-ével a Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat Békés, Jantyik u. 21-25. sz. alatti Székhelyintézménye, valamint a Békési 
Kistérségi Óvoda Békés, Móricz Zs. u. 44. sz. alatti Epreskerti Tagóvodája fenntartói jogát átadja a 
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által alapított Reményhír Középiskola, 
Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda fenntartónak. A Képviselő-testület e 
határozata részeként hagyta jóvá a fenti intézményegységek fenntartói jogának átadására kötött 
közoktatási megállapodásokat. 

A Képviselő-testület a fenti döntést annak tudatában hozta meg, hogy az érintett 
intézményegységek átadásával a feladat-ellátási kötelezettség a továbbiakban az Átvevő egyházi 
jogi személyt fogja terhelni, és az Önkormányzatnak az érintett iskola és óvoda kapcsán az átadást 
követően további anyagi jellegű ráfordításokat nem kell vállalnia. 

Ehhez azonban teljesülnie kellett volna annak a feltételnek is, hogy az intézményeinket 
átvevő Magyar Pünkösdi Egyházzal (és így ezzel egy tekintet alatt az átvételt ténylegesen eszközlő, 
a közoktatási megállapodást aláíró belső jogi személlyel) Magyarország Kormánya közoktatási 
feladatok ellátására is kiterjedő megállapodást kössön, legkésőbb 2012. augusztus 31-ig. 

Az egyházi jogi személy ezáltal vált volna jogosulttá arra, hogy a közoktatási megállapodást 
egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondja. A törvény szerint a közoktatási megállapodás 
megkötését követő tanévtől az egyház jogosulttá válik az egyházi kiegészítő támogatásra, de 
mindaddig, amíg a közoktatási megállapodás érvényben van, és az egyház nem válik jogosulttá, 
hogy az egyoldalú nyilatkozatot megtegye, az Önkormányzatnak a kiegészítő egyházi támogatás 
összegét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) felé el kell utalnia. 

Az előzetes várakozások ellenére a Magyar Pünkösdi Egyház és Magyarország Kormánya 
között ilyen megállapodás a mai napig nem jött létre, miközben a megállapodás tervezete hónapok 
óta a Kormány asztalán fekszik, ezért javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek a megkötött 
közoktatási megállapodások módosítását. 

Amennyiben a Kormány és az Egyház között a megállapodás 2012. augusztus 31-ig nem jön 
létre, az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége fog keletkezni a MÁK felé a tanulók után a 
kiegészítő normatíva vonatkozásában. Az átvevő Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, 
Kollégium, Általános Iskola, Óvoda képviselője, Durkó Albert írásban a mellékelt nyilatkozattal élt, 
miszerint az Átvevő egyházi jog személy vállalta, hogy az átvett intézmény biztonságos 
működtetéséről gondoskodik, és amennyiben az önkormányzatnak a MÁK felé fizetési 
kötelezettsége keletkezik, ezt az Önkormányzat részére megtéríti. 

Ezzel az eredeti önkormányzati szándék teljesül, a közoktatási megállapodás módosításával 
az átadás megtörténhet. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat: 
 
I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 168/2012. (V.24.) sz. határozata a) 
pontjával a Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú M űvészeti Iskola és 
egységes Pedagógiai szakszolgálat Székhelyintézményének a Reményhír Nevelési, Oktatási és 
Képzési Intézmény (névváltozás után: Reményhír Intézményfenntartó Központ) fenntartásba 
adásáról szóló közoktatási megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. A megállapodás 3. pontja helyébe a következő 3. pont lép: 
 

„Amennyiben az Átvevő, mint egyházi jogi személy a Magyar Pünkösdi Egyház és a 
Magyar Köztársaság Kormánya között megkötendő megállapodás alapján arra jogosulttá 
válik, egyoldalú nyilatkozatot tesz, amelyben vállalja az önkormányzati oktatási 
feladatellátásban való közreműködést.” 
 

2. A megállapodás 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép: 
 

„ Az Átvevő vállalja, hogy a 3. pont szerinti jogosultság megszerzését követően 
haladéktalanul benyújtja egyoldalú nyilatkozatát a Kormány általános hatáskörű területi 
államigazgatási szervéhez a közoktatásról szóló törvény 118.§. (9) bekezdése szerint. 
Ameddig az Átvevő a fenti jogosultságot nem szerzi meg, és a közoktatási 
megállapodást nem mondja fel, addig az Átvevő vállalja, hogy a jelen megállapodás 25) 
a) pontjában jelzett egyházi kiegészítő normatíva összegét az Önkormányzat részére 
megtéríti, melynek részleteiről, pénzügyi biztosítékairól a Felek külön megállapodást 
kötnek.. ” 

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 168/2012. (V.24.) sz. határozata d) 
pontjával a Békési Kistérségi Óvoda Epreskerti Tagóvodájának a Reményhír Nevelési, 
Oktatási és Képzési Intézmény (névváltozás után: Reményhír Intézményfenntartó Központ) 
fenntartásba adásáról szóló közoktatási megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. A megállapodás 2. pontja helyébe a következő 2. pont lép: 
 

„Amennyiben az Átvevő, mint egyházi jogi személy a Magyar Pünkösdi Egyház és a 
Magyar Köztársaság Kormánya között megkötendő megállapodás alapján arra jogosulttá 
válik, egyoldalú nyilatkozatot tesz, amelyben vállalja az önkormányzati oktatási 
feladatellátásban való közreműködést.” 
 

2. A megállapodás 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép: 
 

„ Az Átvevő vállalja, hogy a 2. pont szerinti jogosultság megszerzését követően 
haladéktalanul benyújtja egyoldalú nyilatkozatát a Kormány általános hatáskörű területi 
államigazgatási szervéhez a közoktatásról szóló törvény 118.§. (9) bekezdése szerint. 
Ameddig az Átvevő a fenti jogosultságot nem szerzi meg, és a közoktatási 
megállapodást nem mondja fel, addig az Átvevő vállalja, hogy a jelen megállapodás 24) 
a) pontjában jelzett egyházi kiegészítő normatíva összegét az Önkormányzat részére 
megtéríti, melynek részleteiről, pénzügyi biztosítékairól a Felek külön megállapodást 
kötnek.” 



 3 

III.  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, 
hogy az I. 2. és II. 2. pontban szereplő külön megállapodásokat megkösse. 

 
Határid ő:  intézkedésre azonnal, legkésőbb 2012. augusztus 31. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
     
Békés, 2012. augusztus 15. 

 

         Izsó Gábor  

         polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 




