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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Önkormányzatunk a Reményhír Intézményfenntartó Központtal közoktatási megállapodást kötött az 

Eötvös József Általános Iskola és az Epreskerti Óvoda fenntartására, majd az egyházi jogi személy 

egyoldalú nyilatkozata és a közoktatási megállapodás felmondása után az intézmények további 

működésére vonatkozóan 2012 augusztusában együttműködési megállapodást kötött a két fenntartó. 

 

Ennek első pontja a sportiskolai oktatásra vonatkozott: „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.” 

 

A két intézmény közötti egyeztetések alapján - a számviteli törvény és egyéb vonatkozó pénzügyi 

jogszabályokat figyelembe véve - az áttanítás szolgáltatási díjként kezelik a Békési Kistérségi 

Iskolánál. A megoldás jelenleg működik, 2013-tól azonban az állami intézményfenntartó fizeti a 

pedagógusbéreket, az egyéb működési kiadások viszont a működtető önkormányzatot terhelik. Ez a 

városnak évi 12 millió forint többletkiadást jelentene, miközben ténylegesen oktatási 

tevékenységről és a pedagógusok béréről van szó.  

A jövő évi finanszírozás megváltozása miatt a jelenlegi két fenntartó közötti megállapodást még 

ebben az évben az új körülményekhez kell igazítani, hogy az intézmények aszerint kezdhessék az új 

naptári évet. 

 

A két sportiskolai osztályban az Eötvös József Általános Iskola pedagógusai jelenleg heti 92 órában 

tanítanak. Ez 4 pedagógus álláshelynek és plusz 4 túlórának felel meg. Ahhoz, hogy a Békési 

Kistérségi Iskola pedagógus bérként számolhassa el az óradíjakat, az iskola engedélyezett létszámát 

4 fővel meg kell növelni. Az eredeti együttműködési megállapodás intézmények közötti rendezést 

írt elő, az új helyzetben viszont a Békési Kistérségi Iskola a pedagógusokkal közvetlenül kerül 

jogviszonyba (munkaviszonyba), így a fenntartók közötti megállapodás előbb idézett pontját is 

módosítani kell. 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslatok: 

I. 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - 248/2012. (V.24.) sz. határozatának 2. 

pontja alapján - a Reményhír Intézményfenntartó Központtal 2012. augusztus 31-én 

kötött együttműködési megállapodás 1. pontját 2012. december 1-jei hatállyal, közös 

megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja: „ 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 osztályát – ezen osztályok általános iskolai tanulmányai 

befejezéséig – a Reményhír Intézmény jelenlegi pedagógusai tanítják. A konkrét feladatellátás 

megvalósulhat pedagógusok átvételével, részmunkaidős foglakoztatásával vagy óraadói 

státuszban áttanítással is, azzal, hogy a munkaviszony jogfolytonossága fennmarad.” A 

megállapodás egyéb részei változatlanul hatályban maradnak. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a módosító 

okirat aláírására, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 

II. 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Reményhír Intézményfenntartó 

Központtal kötött együttműködési megállapodás módosított 1. pontja alapján 

a) a sportiskolai feladatok ellátását 2012. november 30-ig szolgáltatásként a 

Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és 

Kollégiumtól rendeli meg a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, 

Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

útján, 

b) 2012. december 1-jétől a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, 

Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

engedélyezett létszámát 4 fővel növeli a sportiskolai feladatok ellátása 

érdekében. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a létszámváltozást 

Békés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

7/2012. (II. 19.) önkormányzati rendeletén vezesse át. 

3.  Utasítja a Békési Kistérségi Iskola igazgatóját, hogy a Reményhír Intézményből áttanító 

pedagógusokkal a két intézmény fenntartója között létrejött együttműködési 

megállapodás 1. pontjának megfelelő munkaviszonyt létesítsen a hatályos munkajogi 

szabályoknak megfelelően. Átvétellel, részmunkaidős foglalkoztatással maximum 4 fő 

pedagógus álláshely tölthető be. 

 

Határidő:   intézkedésre azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2012. október 18. 

 

 

       Izsó Gábor 

       polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT, 

 

amely létrejött egyfelől Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi S. u. 2., képviseli Izsó 

Gábor polgármester) - a továbbiakban: Önkormányzat -, 

 

másfelől 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 iskoláskorú tanulók nevelése, 

oktatása tárgyában  az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett. 

 

A Felek rögzítik, hogy közöttük 2012. augusztus 31-én, Békésen az Önkormányzat által fenntartott 

Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat Székhelyintézménye (5630 Békés, Jantyik u. 21-25., – a továbbiakban: iskola), 

valamint a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Epreskerti Tagóvodája (5630 Békés, Móricz Zs. u. 

44., – a továbbiakban: óvoda) Átvevő részére az általa történő fenntartás céljából való átadása 

kapcsán létrejött „Együttműködési megállapodás”-t közös megegyezéssel a következőkben 

foglaltak szerint módosítják: 

 

1. Felek az Együttműködési Megállapodás 1. pontja helyébe a következő rendelkezést léptetik: 

 

„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 osztályát – ezen osztályok általános 

iskolai tanulmányai befejezéséig – a Reményhír Intézmény jelenlegi pedagógusai tanítják. A 

konkrét feladatellátás megvalósulhat pedagógusok átvételével, részmunkaidős foglakoztatásával 

vagy óraadói státuszban áttanítással is, azzal, hogy a munkaviszony jogfolytonossága 

fennmarad.” 
 

2. Jelen módosítás 2012. december 1. napján lép hatályba. Az Együttműködési Megállapodás egyéb 

részei változatlanul maradnak. 

 

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 módosító okiratot - elolvasás és közös értelmezés után - 

helybenhagyólag aláírták.  

 

Békés 2012. október … 

 

 

  

Átvevő Önkormányzat 
 

               

 

Ellenjegyzem: 

 


