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Tárgy:  
Közoktatási megállapodás felmondása, 
együttműködési megállapodás megkötése 

Sorszám: IV/ 

Előkészítette: Sápi András oktatási referens Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 
bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. augusztus 25-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Békés Város Önkormányzata 181/2011. (V. 26.) számú határozatával a Békési Református 
Egyházközség fenntartásába adta a Jantyik utcai Tagóvodát és a Karacs Teréz Tagiskolát: 

 

„Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Óvoda Jantyik utcai Tagóvodája 
és a Békési Kistérségi Iskola Karacs Teréz Tagiskolája fenntartói jogát 2011. augusztus 
31-ével átadja a Békési Református Egyházközségnek, amennyiben Békés Megye 
Önkormányzata szakvéleménye az átadás időpontjáig megérkezik. A határozat 1-6.sz. 
mellékleteként fogadja el 

• a Jantyik Utcai Tagóvoda Közoktatási megállapodását (1.sz. melléklet) 
• a Jantyik utcai Tagóvoda Használati szerződését (2.sz. melléklet) 
• a Jantyik utcai Tagóvoda Feladatátvállalási szerződését (3.sz. melléklet) 
• a Karacs Teréz Tagiskola Közoktatási megállapodását (4.sz. melléklet) 
• a Karacs Teréz Tagiskola Használati szerződését (5.sz. melléklet) 
• a Karacs Teréz Tagiskola Feladatátvállalási szerződését (6.sz. melléklet)” 

 

A Békési Református Egyházközség 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. A közoktatási törvény 118. § (9) bekezdése 
alapján az egyházközség a közoktatási megállapodást augusztus 14-i hatállyal felmondta: 

„118. § (9) Az egyházi közcélú tevékenység anyagi feltételeiről szóló törvény 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 
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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 egyház jogosulttá vált az állami kiegészítő 
normatívára.  

A közoktatási megállapodás felmondásának tudomásulvételére kérem a Képviselő-testületet, 
ugyanakkor javaslom, hogy az Egyházközséggel kössünk együttműködési megállapodást azon 
kérdésekben, melyek törvényi kötelezettségeken felül, illetve az intézményátadás-átvételtől 
függetlenül szerepeltek a közoktatási megállapodásban. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselő-testülete a 181/2011. (V. 26.) számú határozata 1. és 4. sz. 
mellékleteként elfogadott Közoktatási megállapodásoknak a Békési Református 
Egyházközség által azonnali hatállyal történő felmondását tudomásul veszi. 

2. Békés Város Képviselő-testülete a Békési Református Egyházközséggel a határozat 
mellékletét képező együttműködési megállapodást köti a békési oktatási intézmények 
további működtetése vonatkozásában. 

 
 

Határid ő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

Békés, 2011. augusztus 19. 

 

Izsó Gábor 
polgármester 

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

.....................................  
 Pénzügyi ellenjegyző 
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EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

 
amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata (Békés, Petőfi S. u. 2., képviseli Izsó 
Gábor polgármester) - a továbbiakban: Önkormányzat - , 
másrészről a Békési Református Egyházközség Békés, Széchenyi tér 21.; képviseli    Katona 
Gyula elnök-lelkész és Kelemen János gondnok - a továbbiakban: Egyház - között  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. § (4) bekezdése, a lelkiismeretről és 
vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Kt.) 88. §-a alapján az óvodás és az általános iskolás 
korú tanulók nevelése, oktatása, tárgyában  az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. 
 

1) Békés Város Önkormányzata az Egyháznak a Karacs Teréz Tagiskola és a Jantyik utcai 
Tagóvoda működtetéséhez kiegészítő támogatást a 2011/12. tanévre és a 2012/13. tanév első 
4 hónapjára az elszámolás negatív egyenlege esetén fizet. A kiegészítő támogatás 
megfizetésének részleteiről a felek pénzügyi megállapodást kötöttek. 
A kiegészítő támogatást 2012. december 31-ig a közoktatás finanszírozása új rendszerének 
ismeretében felül kell vizsgálni. 
 

2) 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. 

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

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

 
4) Az Egyház vállalja, hogy az Önkormányzat által benyújtott pályázatokat a fenntartás 

időszakában továbbviszi, a pályázatokban vállalt indikátorokat, kötelezettségeket teljesíti. 
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 külön szerződés rögzíti. 

 
5) Az Egyház vállalja,  hogy a 2012/2013. tanévtől kezdve a meglévő és átvett általános 

iskolájában 2020-ig maximum 4 első osztályt indít, és mind az iskola, mind az óvoda 
vonatkozásában a gyermekek, tanulók felvétele során a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve, továbbá – értelem szerint 
– a  Kt. 65. §, illetve 66. § előírásai és a 88. §. (1) bekezdése figyelembe vételével írja be a 
gyermekeket, tanulókat. 
 

6) Az Önkormányzat vállalja, hogy a Karacs Tagiskola tanulói számára a diákbérletet Békés 
Város Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2009. (III. 27.) 
rendelete szerint a továbbiakban is biztosítja. 

 
7) Az Önkormányzat vállalja, hogy a Pedagógiai Szakszolgálati ellátásokat továbbra is 

biztosítja a Református Egyházközség fenntartásában működő oktatási intézmények 
számára. 
 

8) Az Önkormányzat vállalja, hogy a napközis és menzai étkeztetést a Békési Kistérségi Iskola 
konyhája igény szerint továbbra is biztosítja.  
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9) Jelen megállapodás 2011. augusztus 31. napján lép hatályba. A Szerződő Felek a 
megállapodást évente felülvizsgálják, és szükség szerint módosítják. 
 

10) 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, valamint a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
Szerződő felek jelen megállapodást - elolvasás és közös értelmezés után - helybenhagyólag aláírták.  
 
 
Békés, 2011. augusztus 26. 
 
 
             Békés Város Önkormányzata                           Békési Református Egyházközség 
 


