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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. június 30-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés város képviselő-testülete májusi ülésén a közoktatási feladtok államháztartáson 
kívülre történő átadásáról döntött. A 181/2011. (V.26.) határozat a Jantyik utcai tagóvoda és a 
Karacs Teréz tagiskola átadásával kapcsolatos megállapodások jóváhagyását tartalmazta. A 
181/2011. (V.26.) határozat 1. sz. (tagóvoda) és a 4. sz. (tagiskola) mellékletként jóváhagyott 
közoktatási megállapodások 2. pontja írta elő, hogy a Békés Város Önkormányzata által vállalt 
kiegészítő támogatás nyújtásának feltételeit külön megállapodásban kell rögzíteni. 

A kiegészítő támogatás nyújtásnak feltétele akkor áll fenn, ha az új intézmény fenntartó az 
átvett feladatra elszámolt intézményi működési bevétele, a feladat ellátásra jutó állami és 
kiegészítő normatíva együttesen a tárgyévben teljesített összege nem nyújt elegendő fedezetet 
azokra a feladatra elszámolt kiadásokra, amelyeket az ágazati jogszabályok kötelezően előírnak.  

Az elszámolás alapja a tárgy év végén: 

1. a tárgyévben teljesítetett az átadott óvodára és iskolára kimutatott személyi 
juttatás, járulékok és a dologi kiadások. Az elszámolásba nem vehetők 
figyelembe azok a juttatások, amelyek a feladat ellátása szerint az adható 
kategóriába tartoznak. 

2. a tárgyévben teljesített intézményi működési bevételek, kiszámlázott vevői 
követelések, az intézményi statisztika felhasználásával készült, kimutatott pontos 
állami normatíva és egyházi kiegészítő támogatás. 

A teljesített bevételek és kiadások jogszerűségét független könyvvizsgáló vizsgálja meg és ez 
alapján állapítja meg a kiegészítő támogatás mértékét. 

Az előterjesztéshez mellékletként csatoltjuk a fenti elvek szerint elkészített megállapodás 
tervezetét. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok 
elfogadásra. 
 
 
 
Határozati javaslatok: 



2 

 

 

Békés Város Képviselő-testülte  

1. jóváhagyja a határozat mellékletében szereplő, Békés Város 
Önkormányzata és Békési Református Egyházközség között kötendő 
pénzügyi megállapodást a közoktatási feladatok kiegészítő támogatásáról, 

2. felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a pénzügyi megállapodás 
aláírására. 

 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

B é k é s, 2011. június 21. 

 

 

 

 ……………………………. …………………………… 
 Jogi ellenjegyző Izsó Gábor   
  
       polgármester 
         
 …………………………….. 
 Pénzügyi ellenjegyző 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi megállapodás 



3 

 

közoktatási feladatok kiegészítő támogatásáról 

 

amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata (Békés, Petőfi S. u. 2., képviseli Izsó 
Gábor polgármester), mint Átadó Önkormányzat,  

másrészről a Békési Református Egyházközség Békés, Széchenyi tér 21.; képviseli    Katona 
Gyula elnök-lelkész és Kelemen János gondnok), mint Átvevő Fenntartó között az átadott 
Karacs  Teréz tagiskola és Jantyik utcai tagóvoda  működési költségvetéséhez biztosítandó 
kiegészítő támogatás átadásának feltételeiről. 

Előzmények: 

Békés Város Önkormányzata és a Békési Református Egyházközség Békés Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 181/2011. (V.26.) határozata alapján közoktatási megállapodást kötött. A 
megállapodás értelmében Békés város Önkormányzata a Békési Református Egyházközség 
fenntartásába adja a Békési Kistérségi Iskola Karacs Teréz tagiskoláját, valamint a Békési 
Kistérségi Óvoda Jantyik utcai tagóvodáját. A Felek kötelezték magukat a közoktatási 
megállapodás 2. pontjában, hogy az átadott feladatok önkormányzati kiegészítő támogatásának 
feltételeiről, szükséges mértékének megállapításáról külön megállapodásban rendelkeznek 

1. Az Átadó Önkormányzat és az Átvevő Fenntartó megállapítják, hogy az átadott Karacs 
Teréz tagiskola és a Jantyik utcai tagóvoda kiadásainak finanszírozására az Átvevő 
Fenntartó rendelkezésére áll az átadott feladattal kapcsolatos kiszámlázott intézményi saját 
bevétel, az átvett gyermek, illetve tanulói létszám utáni különféle jogcímeken igényelhető 
állami normatíva, valamint a közoktatási feladatot ellátó egyházak számára a 2011. évi 
költségvetési törvényben meghatározott kiegészítő normatíva. 

 
2. Az Átvevő Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott bevételi 

források terhére az óvodai neveléshez, illetőleg az iskolai oktatáshoz kapcsolódó, 
jogszabályokban rögzített kötelező kiadásokat teljesíti. Könyvelésében az átvett 
közoktatási intézmények kiadásait és bevételeit elkülönítetten mutatja ki. 

 
3. Az Átadó Önkormányzat és az Átvevő Fenntartó a kötelezően teljesítendő kiadások 

körébe a személyi juttatások tárgyévi jubileumi jutalmaival emelt összegét, a személyi 
juttatások járulékait, valamint a működéshez szükséges és törvényesen előírt dologi 
kiadásokat számolja be. 

  
4. Kifizethető, de a szokásos működési körbe nem számolható el a jubileumi jutalmon kívül 

bármilyen jogcímen adott jutalom, valamint a munkavállalónak az adható kategóriába 
tartozó bármilyen kifizetés (pl.: cafeteria).  

 
5. Az Átvevő Fenntartó az 1. és 3. pontban részletezett kiemelt előirányzatok teljesítésének 

lekönyvelése és a saját bevételek között még meglévő kiegyenlítetlen követelés (mint 
várható bevétel) együttesen összeszámított összegével együtt a feladat ellátás 
pénzforgalmi egyenlegét megállapítja a tárgyévet követő hónap január 31. napjáig. 

 

6.  Az 5. pontban hivatkozott évenkénti egyenleg megállapítására független költségvetési 
minősítésű könyvvizsgálót bíznak meg, akinek a megbízási díját az Átadó Önkormányzat 
és az Átvevő Fenntartó közösen fizetik. 
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7. A könyvvizsgálatot az Átvevő Fenntartó a gazdálkodási évben folyamatosan biztosítja, a 
könyvvizsgáló tételesen ellenőrzi a kiadási bizonylatokon azok szükségességét és 
jogszerűségét, valamint a beszedett saját bevételeket és lehívott állami normatívákat. 

 
8. A megbízott független könyvvizsgáló tételesen ellenőrzi a lehívott normatívákat az évközi 

lemondásokat és az évközi pótigényléseket. 
 

9. Az Átvevő Fenntartó hibájából kimutatható normatíva eltérések a bevételek teljesítésébe 
nem vehetők figyelembe, csak olyan mértékben, mintha azokat jól igényelte volna meg az 
Átvevő Fenntartó. 

 
10. Ha a könyvvizsgálói jelentésben kimutatott bevételek és kiadások egyenlege negatív, a 

könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől és elfogadásától számított 15 napon belül a 
különbözetet a Polgármesteri Hivatal kiegészítő támogatás jogcímen egy összegben 
átutalja a Békési Református Egyházközség OTP Bank 11733072 – 20000978  számú 
számlájára. 

 
11. Ha a könyvvizsgálói jelentésben a kimutatott bevételek és kiadások egyenlege pozitív, 

akkor az Átvevő Fenntartó kötelezi magát, hogy a többletet visszaforgatja az általa 
fenntartott Karacs Teréz tagiskola és Jantyik utcai tagóvoda feladatellátására, melyről 
írásbeli tájékoztatást ad az Átadó Önkormányzatnak a könyvvizsgálói jelentés elfogadást 
követő 90 napon belül.  

 
12. A jelen megállapodás 2011. szeptember 1-jétől 2012. december 31-ig érvényes. 

 
13. A kiegészítő támogatás további évekre vonatkozó fizetéséről szóló megállapodás újbóli 

megkötéséről a Felek az akkor hatályos jogszabályi környezet pontos megismerése után 
dönthetnek. A megállapodás meghosszabbításáról, vagy a szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséről szóló döntést a megállapodás lejárta előtt 3 hónappal meg kell 
hozni. 

 
14. A felek jelen szerződésből eredő jogvitáik rendezését kötelesek egyeztetéssel, tárgyalással 

megkísérelni. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, jogvita esetén megállapodnak a 
Békés Városi Bíróság illetékességében. 

 
15. A felek a jelen megállapodást - áttanulmányozása, értelmezése és megértése után - mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 
 

16. A jelen megállapodást Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete ..../2011. (VI.30.) 
határozatával fogadta el. 

 
Békés, 2011. június………….. 

 Izsó Gábor Katona Gyula  
 polgármester elnök-lelkész 
 Átadó  Átvevő 

Ellenjegyzem: 
 Tárnok Lászlóné Kelemen János  
 jegyző gondnok 


