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Társulási Megállapodás Közoktatási
Intézmény közös fenntartása

A helyi önkormányzatokról szóló 1900. évi LXV. tv. 41 .§ (1) bekezdésében (továbbiakban:

ötv.) kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséról

szó|ó 1997. évi CXXXV tv. 8,§-a alapján, valamint a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás

társulási megállapodásban foglaltakra tekintettel Medgyesegyháza Városi Onkormányzat

Képviseló-te.iiil"té, Pusztaottlaka Kőzség Önkormányzat Képviselő-testülete, Medgyesbodzás

Kö)ség önkormrányzat Képviselő-testülete feladat ellátási kötelezettségük alapján - az Ötv. 8.§

(1) és (a) bekezdése szerint előírt kötelező helyi közszolgáltatási alapfeladatukról, közoktatási

közfeladataikrőL, az óvodai nevelésről és az általános iskolai oktatásról és nevelésről, intézményi

társulás útján gondoskodnak, jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint.

1. Atársulásneve:

I.

Általános rendelkezések

Medgyesegyháza-Pusztaottlaka-Medgyesbodzás Alapfokú
Kö zoktatás i Inté zmény f enntartó T rársulás

2. A társulás székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér I. sz.

3. A közös feladat gyakorlásával megbízott neve:
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér I. sz.

4. A közös fenntartású Intézmény neve: Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ

5. A társulás tagjainak neve és székhelye:
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér I. sz,
Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

ífj;-ffi :XlTJf#:!1,*l;iT,i;Iurepui."rő-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38,

6. A társulás fenntartó és felügyeleti szerve:
Medgye segyháza-Pusztaottlaka-Medgyesbodzás települé s i
önkormányzatok képviselő-testületei

7. A társulás működési, illetékességi területe:
Medgyesegyháza-Ptlsztaottlaka-Medgyesbodzás települési
önkormányz atok közigazgat ás i terü lete

8. Atársulásjogállása:
A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik, a közös feladatok
és hatáskörök gyakorlásával Medgye segyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testületét bízzák meg a társuló önkormányzatok. Kivételt
képez a közös fenntartású intézmény költségvetése, mert ez
esetekben Pusztaottlaka Önkormányzat Képviselő testülete, valamint
Medgyesbodzás Község Képviselő-testülete együttdöntési jogot
gyakorol.



II.

A társulás célja

A Dél_Békési Kistérség Többcélú Társuláshoz tartozó három telepÜlés Medgyesegyháza'

pusztaottlaka és rvteJ§yesuodzas települési önkormányzatai a7, Ötv, 8, § (1) és (4)

bekezdéseiben előírt tíótezo ktizoktatá's l kozszolgáItatási alapfeladataikat - a kÖzoktatásrÓl

szőIő 1,993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Köot), 24 _ 26, §_aiban meghatározott

alapfokú nevelési és oktatási feládatot közösen - kistérségi keretek kÖzÖtt - a kÖzoktatási

\ntézményrendszer integrálása útján magasabb s"í.rvonalon kívánla ellátni. Errrrek érdekében

döntött a három települési tintor^a"frui ulóll hogy jelen megállapodással közoktatási

intézményi társulást hoz létre. Á társulásban résztvevő települések közoktatási

feladatellátásának ti"tositasat - a településeken működtetett többcélú közös igazgatásí'

egységes szervezetú és trányítású ktizoktat ási intézmóny-egységek szakmai önállóságarrak

megtartásával oldjak meg. E 
"et 

e*e.ry"sülése érdekében,gy i,",u"zetű,2 szakmailag önálló

tagintézményből 1ovodaláltalános iskola) álló közös igazgatásű intézmérrrryé szervezk át a

háom telepÚlés közoktatás i íntézmény eit,

Célja továbbá:
1.Aközösintézménykereteiközöttazoktató-nevelőmunkaszínvonalanakjavítása,amég

jobb szakos ellátás biztosítása,

2. A munkaeró kihasználtság növelóse,

3 . A gazda.agorrag ,rö; IéJe, az irxézményekegy gyereklétszámra vetített fajlagos

költségeinek csökkentése,
4. Azinúzmények szakmai együttműködésének fej lesztése.

ilL

A társulás tevékenységi köre, feladatai, a feladatellátás módja

:.

A társulás tevékenységi köre, feladata:

Jelen megállapodás alapjan a társult önkormány zatok az ötv,8,§, (1) és (4) bekezdésében,

63. § (1) bekezderJu*, a Köot. 3.§ (3) beLezdésében_és a 86. §_ban meghatározott

kőteiező közoktatási feladatuk at, a 24.-á6. §-okban szabáIyozott alarf9]<Ú_ nevelési és

oktatási feladatukat, az avoaai nevelést es az t-S. évfolyamon történő általános iskolai

nevelést-oktutast r.tirásen látjak el, a közös feladatellátásra nevelési-oktatási intézményt

közösen tartanak fenn.

A közösen fenntartott intézmény megnevezése, székhelye:

Hivatalos elnevezése: schéner Mihály Nevelési és oktatási központ

Székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Luther u,7 , sz,

A feladatellátás módj a:

1.

z.

J.



Az intézmeny közös igazgatásű köznevelés i \ntézmény. Ellátási kÖtelezetts ége a társulásban

részt vevő településef, ávodai nevelési és általános iskolai oktatási-nevelési feladataira

terjednek ki.

4. Az intézmény szerv ezet\ felépítése :

Azintézmény élón \gazgatő áll.

Szakmailag önálló intézmény egységek:

a. Schéner Mihály Nevelési és oktatási Központ Általános Iskolája (1-8. évfolyamos)

5666 Medg yesegyháza, Luther u, 7,sz

Telephely: 5666 Medgyesegyháza, Jókai u, 3,

b. schéner Mihály Nevelési és oktatási központ óvodája

5666 Medgyesegyháza, Hősök u, 2,

Telephelyek:5666Medgyesegyháza-Bánklit,Kossuthu.10.
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u,41,

5. A közös intézményferrrrtafiással kapcsolatos hatáskörök gyakorlása:

a) A társulásban résztvevő települési önkormanyzatok képviselŐ-testÜletei minősített

többséggel hozott döntése szi.ikséges a társulási_.megállapodás jóváhagyásához, a

megállapodás módosít ásáltoz, a társ;lási megállapodás megszÜntetéséhez, a társuláshoz

más önkorm ányzatcsatlakozás ához, atársulási megállapodás év közbeni felmondásához,

b) A közösen r"n rturtott intézmény, élén \gazgatő áIi., akire vonatkozőan a munkáltatói

jogokat Medgyeseg yházavárosi önkormányzatképuiselő_testülete gyakorolja.

c) A társuló felet megZÍlapodnak 1bb,an, 
hogy jelen társulísi.megállapodás aláírása nem befolYásolja

a jelenlegi igazgatő megbízását. amennlylten a jelenlegi igazgatő vezetői megbízása bármilyen

okból megs zűnne, az igazgatői tisztségie u pbtg1l.n"sterek véleményének figyelembevétele

mellett _ u varo.i ÓntŐ*lrry zat ír ki nyilvánós pályázatot a mindenkori hatálYos jogszabálYi

rendelkezések szerint. Az igazgatő kinevezéséól Medgyes egyháza Városi Önkormányzat

Képviselő_testülete dönt. A dtlntés előtt a társult települések polgármestereinek véleményét ki kell

kérni.
d) A tagintézmenyek dolgozói vonatkozás ában amunkáltatói jogkÖrt az tgazgatő gyakorolja,

egyes -unkáltatói jogokat, hatásköröket az intézmény szewezeti működósi

si,abáIyzatában leírtak szerint az adotttagintézmétly vezetőjére átrlhánhatja.

e ) A tagintézmények vezetőinek kinevezése, megbízása előtt az érintett polgármesterek véleménYét

ki kell kémi.

IV.

A társulás működése

1. A társulás ülésrendje:



A társulás szükség szerint, de évente legalább kettő soro.s Ülést tart, melyet Medgyesegyháza

polgármestere híi össze váItoző széfhellyel. Bármelyik képviselŐ-testÜlet indítvánYára

iu.ágy" r" g yházapol gármestere köteles rendkívüli ülést ö s s zehívni.

2. A társuláshozvalő csatlakozás rendje:

Bármely Dél_Bókés Kistérség Többcélú Társuláshoz tartoző önkormányzat csatlakozhat az

intézményferurtartó társuláshóz. Csatlakozni a következő tanévkezdés érdekében szÜkséges

intózkedáek megtétele érdekében legkésőbb április 30_ig lehet.

A társulás átalakításával kapcsolatos szakmai törvényességi előkésziileteket a társulási tagok

egybehangzó döntése a!ápjőn, az átszervezés évének januári első munkanapjától

kezdődhetn ek (azaz u gurairági év kezdésétől) és május 31. naPjával zárődnak' illetve az Új

szervezet a tanév kezdetével indulhat,

3. A társulásba való felvétel rendje:

A társulás tagjainak a felvételt támogató döntéshez a társult tagok minősített többséggel

hozott döntése szükséges.

4. A társulásból való kilépés rendje:

A társulási megállapodást felmondani a tanév utolsó napjára _ augusztus 3l_re _ lehet, legalább

négy hónappal korábban.
A társulási megatiapoaás felmond ásáva| járő, a kiválást megelŐző kötelezettségvállalásból

eredő többletköltÓ"t (munkavállaló ioglalkoztatása, Stb,) arányos részét a kiváló

önkormányzat a társulás többi tagarészére köteles megtéríteni,

A társulási -egarrapoaás módosíását, felmondását atársulás bármely tagja kezdeménYezheti,

A kezdeményezésrál annak megküldését követő 30 napon belÜl a társulás tagjai dÖntenek,

a,

5. A társulás megszűnik:

a) a bíróság joge,rős döntése alapján,

t j na ualaáerrny i tag e1határozza a társulás megszüntetését.

.í ha a felek.rem úrrat megállapodni a működtetés feltételeiről.

A társulás megszűnése esetén a tagok az éves költségvetési beszámolÓ alaPján számolnak el

egymással.

6. A társulás működésóvel kapcsolatos törvényességi felügyelet ellátása:

A törvényességi felügyelet ellátását Medgyesegyházaváros jegyzője biztosítja,

7 . Az e|Ienőrzés rendje:

A társulást, valamint a közösen ferurtartott íntézményt a tagok, szakmai, tÖrvénYességi,

célszeníségi és gazdasági szempontból ellenőrizhetik. A társulás által fenntaított intézmény

ellenőrzéséről a társuló felek akként gondoskodnak, hogy:



pénzügyi, gazdasági ellenőrzést a felek hivatalainak belső ellenőrei közös

"gy""úo, 
úán, ellenőrzési ütemterv szerint végzik el,

szakmaiellenőrzésétközoktatásiszekértőigénybevételével,négyéventeegyszer'
melynek Áegbízásaelőtt a települések polgármest erei egy eztetnek,

a törvényesűgi felügyeleti ellenőrzést Medgyesegyháza város jegyzője két évente

végzi eI.

A közös ferrrrtartású \ntézméty tevékenysé gérőir a polgármesterek, illetve a közös intézmény

szakmai, pénzigyt és egyéb helyzetérő| a]z intézmény vezetője a tagintézmény vezetóivel

együtt legalább 2 évente egyszer beszámolnak a társult képviselő_testületeknek,

Medgyeseg yháza jegyzőjelátja e| az\ntézményben megjelenő törvónyessógi kérelem és egyes

retUtÜiratati kérelem másodfokú döntési jogkörét,

8. A társulás által ferrrrtart ott \ntézmény jellemzői:

A közösen ferrrrtartott intézmény önállóan miiködő költségvetéSi Szerv,-m€ly.tevékenységét

alapító okirat szerint végzi. Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik, pénzügyi_

gazdaságifeladatait Med§yeseg yházaVárosi önkormányzat polgármesteri Hivatala látja el,

9.Azintézményműködésétmeghatározőhelyidokumentumokköre:

Az intézmeny működési, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumait

és azok módosításai t (az SZMsz, yedagágiai lrogram , Házirend,IMIp stb,) a társult tagok

határozataikkar rrag}iak iova. xz alaiű otirui módosítása ÖnkormánYzatl, határozattal

történik. A gazdilÉoáá, dok rmentumait (költségvetés, féléves beszámolÓ, zátszámadás) a

képviselő-testtiletek soro s üléseiken hagyj ák j óvá,

v.

A társulás vagyoni viszonyai

A társult települési önkormanyzatok képviselő_te,stületei biztosítjak az intézmény

működéséhez szüksé ges anyagi, tár gy t, technikai, s zemélyi feltételeket,

1. A közösen fenntartott ítézmény vagyoni viszonyainak szabályozási e|ve:

a) Az egyes tagintézmények által hasznáIt ingatlanok tulajdonjoga a tag önkormányzat

tulajdonában marad, é, a ág\ntézmények hasznáIatába kerül, Ezen ingóságok és

ingatlanok beruházási és felújitási köteíezettségéről a tulajdonos ÖnkormánYzat saját

forrásai terhére gondoskodik.

b) A tagintézmerrylt hasznáIatában lévő ingó vagyontárgyakról a társulás 1étrejöttének napja

szerinti eszmei időponttal készített mérÉg és az azt alátámasztő analitikus nYilvántartás

adatai alapj an elkészített |e\tált kell felvenni,

c) Az egyes tagíntézménynél a nevelés-oktatás biztosításához,fej\esztéséhez sziikséges tan-

és segédeszközök besierzése, pótlása a helyi önkormányzatok által nYÚjtott támogatásbÓl,

a közösen ferrntartott irxézmény kötelezettsége és költsége, erről a költségvetési évet

Iezá,tó intermenyiziszámadás Áeilékletében analitikus kimutatást kell csatolni,



d)

2.

a)

A közösen fenntartott intézménynél megjelenő ingó és ingatlan vagyongyarapodás a

társulás megszűnése esetén, az e\áző pontokban leírt kimutatás szerint kerÜl megosztásra.

A közösen fenntartott ittézmény működéséhez szükséges pénzeszkÖzÖket a tagok az

alábbiak szerint biztosítj ak:

A normatív állami támogatást valamenny i tagintézmény tekintetében, MedgYeseg Yháza

Vá.o* ÖnkormanyzatáÁak Képviselő-testülete igényli le, melynek jogszeni

felhasználásáról a normatív a alápját képező igény keletkezési helYe szerint kell

gondoskodni.
Á mriködési kiadásoknak a normatív állami támogatás és a tagintézméty saját bevétele

által nem fedezett részét az egyes tagintézmények tekintetében a telePÜlés szerinti tag

önkormány zat sajátköltség. vetéséből köteles biztosítani.

Medgyesbbdzás Közseg Ónkormányzata a medgyesbodzási telephely saját bevétele -

normatív állami támoga:tás- és a működési kiadása közötti különbÖzet (a kÖzÖs igazgatás

rá eső költségét is bJeértve) kiegyenlítésére minden hónap 3-á\g az elŐző negYedéves

tényleges elsz-ámolás alapján arányosan elosztva havi egyenlŐ részletekben elŐleget fizet,

u,''it 
- MedgyesegyháL'a Városi Önkormanyzata költségvetési szám|ájára utal.

Medgyeseg yháza Váosi önkorman yzata a társult önkormányzatoktól késedelmes fizetés

esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt hátralékra jogosult.

Amennyiben a társuit 
-o-ntormányiatok a vállalt pénzügyi kötelezettségüket 2. c) Pontban

meghatározott határidőre nem teljósítik, a társulás gazdálkodását el|átő MedgyesegyházaYárosi

Ónior-anyzat polgármesteri Hivátal a pénzintézetüknél azonnali beszedési megbízással élhet.

A pénzügyi \gazgatás gesztor településen kívüli részének meghatározása: egy átlag keresetű

köztisztviselő fél havi Áunkubé.. jadetottul együtt 90.000,- FVhó + 10.000,- FVhó dologi

kiadás, amely a két társult önkormányzat között lakosságszám arányosan oszlik meg.

A kö zö s en fenntartott intézmény g az dálkodás a :

A közösen fenntartott intézmény költségvetése Medgyesegyh,áza Város ÖnkormánYzat

Képviselő_testülete éves költségvetésének részét képezÍ, de a kÖltségvetés elkészítéséhez

a tág önkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak.

Az íntézmény éu", költségveiésében ki kell mutatni a szakfeladatok szerinti kÖltségeket,

lebontva a nem medgyesegyházitelephelyekre is, a közös igazgatás költsógeit, valamint a

tagönkormányzatotkéríihozzájárulásokmértékét,
AZ intézménynek - az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához,

módosításiához, valamint a költségvetés végrehajtásárÓl szŐIŐbeszámolÓ elfogadásához -a

tag önkorm ány zatok képviselő_testülete egyetérté s e s züksé ge s.

Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési eljárás, egyetértési jog gyakorlása:

A feladatellátással kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás mértékét a társult telePÜlési

önkormanyzatok képviielő-testületei a polgármesterek Ítján a kÖltségvetési tervezés

idő s zakáb an e gy eztetlk,
A közös fenntartású intézmény, költségvetési tervezetét (kÖltségvetési rendelet) és

zárszámadását (költségvetési beszámolót) előzetes el egyeztetik a polgármesterek - az

intézményv ezető - útj an.

A társult önkormányzatok a múködési kiadások elszámolásáltoz - az intézménYvezetőn

keresztül - folyamatósan tovább ítják a felmerülő költségekrŐl szóló dokumentumokat, Az

b)

c)

d)

e)

J.

a)

b)

c)

4.



egyeztetéSmegkönnyítéseérdekébenatelephelyekatovábbszám|ázotttételekÍől
nyilvántartást vezetnek,

5. Elszámolás és beszámolás rendje:

Medgyeseg yháza Város önkormán yzat jegyzője a költségvetési támogatás, a pénzigyi

hozzáj áruIás felhas znál ás áró1 minden költs é gv eté s i év v é gév e| el s z ámol,

A társult teleptilési ootorr.r*yzatok'tZp'rir"ro-testiilelej az futtézménY' a tagintézménY

vezetőivel évenként a feladatellátásrói, 
'az--intézmény közös fenrrtartásáről tájékoztatást

l"r}íli-,;1epülési önkormány zatokpolgármesterei óvcnte egYSZer - legké.sőbb azárszámadás

elfogadásával egyidejűleg beszám:l$ a képviseló-testtileteknek az intézménYÍ társulás

tevékenysé gér ő!,pé;;iúfi helyzetérő', a társul ái i cél me gvalósulás áró1,

6. Egyéb pénzügyi kikötések:

A telephelyeken a gyermekek,. tanulók létszámának, a csoportok, osztályok számának

csökkenése miatt beő etkező létszámüpítés személyi.,kiadásait (felmentés, végkielégítés)'

valamint a társulási megállapoda, nutaiyffiésétmegál őző 5 éven belÜl a jogelŐd \ntézmény

kötelezettségvállalásának pénzügyi kónzekvenciáit aZ érintett telePÜlés ÖnkormánYzata

vállalja.

VI.

Egyéb rendelkezések

A Medgyesegyháza_Pusztaottlaka_Medgyesbodzás 1PLf",.k" 
Közoktatási Intézményfenntartó

Társulás vállalja azon feltételeket, *á}"t", a oet_betési Kistérség Többcélú Társulás

társulási me gá1l apodásb an rö gzített,

A ferrrrtartó a pusztaottlakai gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz-szolgáltatás

vásár'ásával biztosítja. Az iskolabo." ,.r.ittiá,etésének részletes feltételeit, szabálYait kÜlÖn

megállapodásban kell rendezni, l, ".,iit 
szóló megállaPodás a társulási megállaPodás

mellékletét képezi.

VII.

Vegyes rendelkezések

A társulási megállapodás a társult önkormanyzatok által torténő elfogadást követően 2001,

június 30. ""p:a"-iJp 
hatályba és határőzatlan időre szól, A tagintézmény vezetők

kinevezésére a ktiztisá t rrrrtárt ott intézmény igazgatója javaslatot tesz, majd az érintett

i.opuirao_,..tu.td zo07. július 1 5_ig gyako1olj ák egyetértéSi jogukat.

A társulás tagjai a jelen megállalidásban 
_ 
n"T szabi|yozott kérdésekben a helyi

önkormányzatokról s"oú tggo. oui l_iv. tv,, valamint a helyi önkormány,?,"k társulásairól

és együttműkoaeserot szőIő 1997. évi CXXXV. tv. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, i11, a társulás

működése során esetlegesen temeátá' viő Éérdéseket elsődlegesen egYmás kÖzÖtt'

tárgyuraro. úton, konszÓ",o, módon kívánjak rendezni,



A bírói út igénybevételével kizáróIag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetós nem vezetett

eredményre, megegyezéste,
A társulási megállapodást anrrak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését

követően a társulást alkotó települési tintoáanyzat képv,iselő-tesiiilete nevében akaratukkal

mindenben megegy ezően - saj áik ezűIeg aláírással 1átj ak el,

Medgyeseg yháza, 2OI2, február 28,

'í*::*nyi Társulást alkotó települési önkormány zatok kéPviselŐ-testÜletei a Társulási

Megállapodást móJosításokkal "gyrag", 
*rerkezetben határozatátkban jóvahagyták' az abban

foglaltakat tlnmugokra nézv ektiteláző rendelkezést fogadták el:

Medgyese g ybázaV áro s Önkormán y zatínak

Képviselő-testülete
Pusztaottlaka Község Önkormanyzatának

Képviselő-testülete
Ú 

"i 
gy..U o dzás Kö zség Önkormán y zatának

Képviselő-testülete

ATársulásiMegállapodástatársulástalkotótelepülésiönkormányzatképviselő-testülete
nevében a|áírásával látta el:

Medgyeseg ybázaN agyközség Önkormán y zatőnak Képviselő-testülete:

...l20I?.(II.28,)

...l^olz.(W...)

...l20I2.(W...)

pusztaottlaka község önkorman y zatának képviselő_testülete:

Medgyesbo dzás Község Önkormán yzatánakKépviselő-testülete:

Ruck Márton
polgármester

Simonka György
polgármester

krucsai József
polgármester

Módosító határozatok:

ffifröi.ri'iiőj,á,{ióói.@l.za.,l,zsaaonrtx.t+.>.,.!?o!?,_!r!??l_s,=!§a:pzll
,008,(v[L28,), 68/2008,(VIIL28,)

ffi08.(11.20.),72l20OffiIII2gíj6/2008'(vIII.29.),I47l20o8.(XI.2L.)
Z+tZOOg.(ltl.3 1), 68t20l1. (X,05,) ",t2OI2, (IIL ",) Kt, határozat,


