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Tisztelt Képviselő-testület! 

 Békés Város Önkormányzata 168/2012. (V. 24.) számú határozatával az MPE Országos 
Cigánymisszió által alapított Reményhír Nevelési, Oktatási és Képzési Intézmény (névváltozás 
után: Reményhír Intézményfenntartó Központ) fenntartásába adta a Békési Kistérségi óvoda 
Epreskerti Tagóvodáját és a Békési Kistérségi Iskola Székhelyintézményét. 

A Reményhír Intézményfenntartó Központ a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
81. és 118. §-a alapján az önkormányzati feladatok átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tett, amit a 
Békés Megyei Kormányhivatal határozatában engedélyezett. Az előterjesztés mellékletét képezi az 
egyoldalú nyilatkozat, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal határozata.  A közoktatási törvény 
118. § (9) bekezdése alapján az új fenntartó a közoktatási megállapodást augusztus 22-i hatállyal 
felmondta: 

„(9) Az Eftv. 6. §-ának (1)–(2) bekezdésében meghatározott kiegészítő támogatás 
összegét az átadó helyi önkormányzat köteles átutalni a hozzájárulást folyósító szerv 
részére mindaddig, ameddig a közoktatási megállapodás érvényes, ha a helyi 
önkormányzat az egyházi jogi személlyel az e törvény 81. §-ának (13) bekezdésében 
meghatározottak alapján közoktatási megállapodást kötött és az egyházi jogi személy 
az e bekezdésben meghatározottak szerint nem válik jogosulttá arra, hogy az e 
törvény 81. §-ának (11) bekezdése szerint egyoldalú nyilatkozatot tegyen. A 
közoktatási megállapodás megkötését követően a nyilatkozattételre jogosult egyházi 
szerv kérelmezheti a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalnál, hogy az e 
törvény 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.” 

A nyilatkozattétellel és a megállapodás felmondásával az új fenntartó jogosulttá vált 
az állami kiegészítő normatívára is.  

A közoktatási megállapodás felmondásának tudomásulvételére kérem a Képviselő-testületet, 
ugyanakkor javaslom, hogy a Reményhír Intézményfenntartó Központtal kössünk együttműködési 
megállapodást azon kérdésekben, melyek törvényi kötelezettségeken felül, az intézményátadás-
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átvételtől függetlenül szerepeltek a közoktatási megállapodásban, illetve a Jantyik utcai 
épületkomplexum közös használatát - és annak költségviselése megosztását – szabályozzák. Az 
együttműködési megállapodás tervezetét az előterjesztéshez mellékeltük. Az együttműködési 
megállapodás az egyházi fenntartóval is egyeztetésre került, melyet részükről is elfogadhatónak 
tartanak.  

 Az együttműködési megállapodás mellékletét képező használati és feladatátvállalási 
szerződések (melyek korábban a közoktatási megállapodás részét képezték, és melyeket a 
Képviselő-testület 2012. májusi ülésén - változatlan formában és tartalommal - már jóváhagyott) a 
www.bekesvaros.hu honlapon tekinthetők meg a Képviselő-testületi ülés anyagai között. Az 
együttműködési megállapodás 4. mellékletét képező műszaki állapotfelmérésről szóló 
dokumentáció még nem áll rendelkezésre, de 2012. augusztus 28-án ismételten, mindkét fél 
részvételével helyszíni bejárásra kerül sor, melynek során - a Műszaki Osztály közreműködésével - 
a műszaki állapotfelmérésről dokumentáció készül.  

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselő-testülete a 168/2012. (V. 24.) számú határozata 1. és 4. sz. 
mellékleteként elfogadott Közoktatási megállapodásoknak a Reményhír 
Intézményfenntartó Központ által azonnali hatállyal történő felmondását tudomásul 
veszi. 

2. Békés Város Képviselő-testülete a Reményhír Intézményfenntartó Központtal a 
határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást jóváhagyja a békési 
oktatási intézmények további működtetése vonatkozásában, és felhatalmazza 
polgármesterét annak aláírására. 
 

Határid ő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

Békés, 2012. augusztus 24. 

 

Izsó Gábor 
polgármester 

 ....................................... 
     Jogi ellenjegyző 

 
 ....................................... 
 Pénzügyi ellenjegyző 
  
 
 



 

 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 

amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi S. u. 2., képviseli 
Izsó Gábor polgármester) - a továbbiakban: Önkormányzat - , 
 
másrészről a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által alapított Reményhír 
Intézményfenntartó Központ (5630 Békés, Verseny u. 7., képviseli Durkó Albert Zoltán) mint 
átvevő – a továbbiakban Átvevő – között az óvodás és az általános iskolás korú tanulók nevelése, 
oktatása tárgyában  az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 
Az Önkormányzat és az Átvevő által 2012. május 25-én aláírt Közoktatási megállapodások (a 
továbbiakban: közoktatási megállapodás) alapján 2012. szeptember 1-től Átvevő a műszaki 
állapotfelvétel alapján a megtekintett állapotban átveszi, és működteti a Békési Kistérségi Általános 
Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
Székhelyintézményét (5630 Békés, Jantyik u. 21-25., – a továbbiakban: iskola), valamint a Békési 
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Epreskerti Tagóvodáját (5630 Békés, Móricz Zs. u. 44., – a 
továbbiakban: óvoda) Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és 
Kollégium (5630 Békés, Jantyik u. 21-25. – a továbbiakban: Reményhír Intézmény) néven. 

 
1) A szerződő felek rögzítik, hogy a sportiskolai oktatást 1-8. évfolyamon a Békési Kistérségi 

Iskola, 9-13. évfolyamon a Szegedi Kis István Református Gimnázium biztosítja a jövőben is. A 
Békési Kistérségi Iskola jelenleg 6-7. évfolyamos sportiskolai osztályába – ezen osztályok 
általános iskolai tanulmányai befejezéséig – a Reményhír Intézményből áttanító pedagógusok 
óradíját (a munkaszerződés szerinti illetmény arányos része szerint) és annak közterheit a 
teljesítés alapján a két intézmény egymással rendezi. 

 
2) Az Átvevő vállalja, hogy az intézményátadás során átvett munkavállalók közül azok részére, 

akik 2014. december 31-ig jubileumi jutalomra jogosultságot szereznének, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. §-ában meghatározott mértékű jutalmat fizet, 
az ott szabályozott rendben és feltételek szerint. Az Önkormányzat vállalja, hogy Átvevő 
részére a kifizetett jutalmak (és azok járulékai) összegét évente megtéríti. 

 
3) Az Önkormányzat vállalja, hogy az Átvevő és az Önkormányzat által működtetett általános 

iskola pedagógusai számára közös szakmai munkaközösségeket működtet a szakmai 
együttműködés és tapasztalatcsere érdekében. 

 
4) Az Önkormányzat vállalja, hogy az iskola mindenkori 3. évfolyamára járó tanulói részére 

ingyenes úszásoktatást biztosít. 
 
5) Az Átvevő vállalja, hogy az Önkormányzat által az iskola és az óvoda fejlesztésére benyújtott 

pályázatokat a fenntartás időszakában továbbviszi, a pályázatokban vállalt indikátorokat, 
kötelezettségek teljesítésében részt vesz. Ehhez az Önkormányzat számára folyamatosan 
adatokat szolgáltat, a teljesítések ellenőrzési lehetőségét biztosítja. A pályázatokhoz kapcsolódó 
eszközök a fenntartási időszak végéig az Önkormányzat tulajdonában maradnak. A pályázati 
kötelezettségeket és a pályázatokkal használatba adott eszközöket jelen megállapodás 
elválaszthatatlan mellékletét képező külön megállapodások rögzítik (ld. 3. sz. melléklet). 
 

6) Az Átvevő vállalja, hogy a 2012/2013. tanévtől kezdve békési általános iskolájában 2020-ig 
maximum évente 52 fő (számított létszám) első osztályost vesz fel, és mind az iskola, mind az 
óvoda vonatkozásában a gyermekek, tanulók felvétele során a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás Oktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve, Békés Város 



 

 

Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Terve, valamint a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és 
végrehajtási rendeleteik esélyegyenlőségi szabályai szerint jár el. 

 
7) Az Önkormányzat vállalja, hogy az átvett iskola tanulói számára a diákbérletet Békés Város 

Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2009. (III. 27.) 
önkormányzati rendelete szerint a továbbiakban is biztosítja. 

 
8) Az Önkormányzat vállalja, hogy feladatellátási kötelezettsége idejére a pedagógiai 

szakszolgálati ellátásokat (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés) továbbra is 
ingyenesen biztosítja az átadott oktatási intézmények számára. 

 
9) Az Átvevő vállalja, hogy a Békési Kistérségi Óvoda számára az óvodáskorúak étkeztetését az 

átvett konyháról legalább 2012. szeptember 1. és 2013. június 30. között változatlan 
feltételekkel – a rezsiköltség Önkormányzat által történő megtérítése mellett – továbbra is 
biztosítja melyről az Önkormányzat köteles a Békési Kistérségi Óvodát e megállapodás 
megkötését követően haladéktalanul értesíteni. 

 
10) Az Átvevő vállalja, hogy a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda 

és Kollégium Karacs Teréz Tagiskolája számára általános iskolás korú gyermekek étkeztetését a 
Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat által megkötött szerződés alapján, az abban foglalt feltételekkel 2012. 
december 31-ig teljesíti, melyről az Önkormányzat köteles a Szegedi Kis István Református 
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Karacs Teréz Tagiskoláját e megállapodás 
megkötését követően haladéktalanul értesíteni. 

 
11) A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ (a továbbiakban: 

Kulturális Központ) az iskolai testnevelési feladatokra biztosítja a kezelésében lévő 5612/B/1 
helyrajzi számú Sportcsarnokot a Reményhír Intézmény részére. Az érintett intézmények 
vezetői a használat feltételeiről jelen megállapodás aláírását követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 2012. szeptember 1. napjáig külön megállapodást kötnek. A megállapodás évente 
felülvizsgálatra kerül, különös tekintettel a használati díj mértékére. Iskolai tanítási napokon 8-
16 óráig a Sportcsarnok használata a testnevelés órákat, iskolai sportfoglalkozásokat tartó 
pedagógusok órarendi beosztásának megfelelően történik. 

 
12) A Reményhír Intézmény által működtetett, de a Kulturális Központ által használt, a Békés 

belterület 5612/A/3 hrsz-ú társasházi ingatlanban található 3 tanterem rezsiköltségét a Kulturális 
Központ megtéríti a Reményhír Intézménynek. A használat feltételeiről, a használati díj 
mértékéről az érintett intézmények vezetői jelen megállapodás aláírását követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 2012. szeptember 1. napjáig külön megállapodást kötnek. A 
számított rezsiköltség mértéke évente felülvizsgálatra kerül. 

 
13) A Reményhír Intézmény és a Kulturális Központ vezetői az iskola aulájának és a Kulturális 

Központ színháztermének kölcsönös használatáról és a használat feltételeiről jelen 
megállapodás aláírását követően haladéktalanul, de legkésőbb 2012. szeptember 1. napjáig 
külön megállapodást kötnek. A megállapodás évente felülvizsgálatra kerül, különös tekintettel a 
használati díj mértékére. 

 
14) Átvevő vállalja, hogy az Önkormányzat fenntartásában maradó Békési Kistérségi Általános 

Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
irattárának átmeneti elhelyezését az átvett ingatlan nem használt raktárhelyiségeiben egy 
tanévre, legkésőbb 2013. augusztus 31-ig ingyenesen biztosítja. 



 

 

 
15) Az iskola és a Kulturális Központ egybeépítettsége következtében  

a) a földgázenergia szolgáltatás a Kulturális Központ ingatlanrészében történik, az 
elfogyasztott földgázmennyiség közös főmérő alapján kerül számlázásra a Kulturális 
Központ számára, amiből az iskolára eső fogyasztást a Kulturális Központ az almérő órák 
állása alapján közvetített szolgáltatásként a Reményhír Intézménynek továbbszámláz; 

b) a víz- és villamos energia szolgáltatás mérőórái a Reményhír Intézmény ingatlanrészében 
találhatók, melyet a Reményhír Intézmény fizet meg a szolgáltatónak, amiből a Kulturális 
Központra eső fogyasztást az almérő órák állása alapján közvetített szolgáltatásként a 
Kulturális Központnak továbbszámláz; 

c) Az a) és b) pontban említett mérőórák, almérők elhelyezkedését, az általuk mért 
szolgáltatások pontos tartalmát a 1. sz. melléklet tartalmazza, melyen a mérőórák 2012. 
augusztus 31. 16 órai óraállása is rögzítésre kerül. 

Az Epreskerti Óvoda (Móricz zs. u. 44.) mérőórái és óraállásai azonos időpontban és 
mellékletben kerülnek rögzítésre. 

 
16) A Jantyik u. 21-25. sz. és Móricz Zs. u. 44. sz. ingatlanhoz kötődő szolgáltatásokat (mint pl. 

internet, telefon, szemétszállítás stb.) a Békési Kistérségi Iskola, valamint a Békési Kistérségi 
Óvoda 2012. augusztus 31. napjával lemondja, erről Átvevőt értesíti, aki a szolgáltatásokat 
igény szerint átveszi, vagy más szolgáltatóval köt szerződést. 

17) Jelen megállapodás a Felek között 2012. május 25-én az átadással érintett iskola és óvoda 
használatba adására létrejött Használati szerződésekkel, illetve a két tagintézmény pályázati 
kötelezettségeit tartalmazó Feladatátvállalási szerződésekkel együtt érvényes. Az iskola-ingatlan 
használati jogának Átvevő részére történő átruházásáról szóló „Használati szerződés” 17. 
pontja, illetve az óvoda-ingatlan használati jogának átruházásáról szóló „Használati szerződés” 
15. pontja szerinti állapotfelmérésről készült jegyzőkönyv jelen szerződés 4. sz. melléklete. A 
használati szerződésekben szereplő karbantartás és felújítás fogalmakat a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. és 9. pontjában megfogalmazottak szerint kell 
értelmezni. Az iskola és óvoda használatba adását követően felmerült hibákért az Önkormányzat 
nem vállal felelősséget. Az átadást követően nyilvánvalóvá váló rejtett hibákért az átadást 
követő hat hónapon túl az Önkormányzat nem vállal felelősséget.  

 
18) A felek megállapodnak abban, hogy az átadott ingatlan tekintetében a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény 3.§ (3) bekezdés 9. pontjában definiált karbantartási munkálatok rendszeres 
végrehajtása és a hozzá kapcsolódó kiadások az Átvevőt terhelik. 

 
19) A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Átvevő az átadott ingatlan tekintetében a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (3) bekezdés 7. pontjában definiált beruházási és a 8. 
pontjában definiált felújítási munkálatok megkezdését tervezi, előtte egyeztet az 
Önkormányzattal. A tulajdonosi hozzájárulásról és a költségek viseléséről az átadó 
Önkormányzat dönt. 

 
20) Az Önkormányzat jelen megállapodásban foglaltakon felül további anyagi kötelezettséget nem 

vállal az átadással érintett iskola és óvoda működtetésével kapcsolatban.  
 
21) Jelen megállapodás az aláírása napján lép hatályba. A Szerződő Felek a megállapodást évente 

felülvizsgálják, és szükség szerint módosítják. 
 

22) Szerződő felek bármelyike jogosult az együttműködési megállapodást írásban felmondani a Kt. 



 

 

102. § (11) bekezdésében, illetve a fenntartói jog átadásának időpontját szabályozó egyéb 
rendelkezésben megjelölt határidő előtt 30 nappal. A szerződés megszűnésének időpontja az 
adott év július-augusztusára esik. 

 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, illetve a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

Szerződő felek jelen megállapodást - elolvasás és közös értelmezés után - helybenhagyólag aláírták.  
 
Békés 2012. augusztus 31. 
 
 
 
  

Átvevő Önkormányzat 
 
               
 
 
 
Ellenjegyzem: 
 
 
 
 
 
Mellékletek: 
 

1. A megállapodás 15. pontjában rögzített mérőórák listája és óraállása. 
2. A megállapodás 17. pontjában rögzített használati szerződések (Iskola – Óvoda). 
3. A megállapodás 17. pontjában rögzített feladatátvállalási szerződések (Iskola – Óvoda). 
4. A megállapodás 17. pontjában rögzített műszaki állapotfelmérések jegyzőkönyvei. 






































