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Társulási Megállapodás
Közoktatási Intézmény közös

fenntartása

A helyi önkormányzatokról szóló 1900. évi LXV. tv. 4I. § (1) bekezdésében (továbbiakban:
Ötv.) kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és

együttmúködéséről szőIó 1997. évi CXXXV tv. 8. §.-a alaplán, valamint a Dél-Békési
Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásban foglaltakra tekintettel
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Pusztaottlaka Község
Önkormanyzat Képviselő-testülete, Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő--
testülete feladat ellátási kötelezettségtik alapján - az Ötv. S. §. (1) és (a) bekezdése szerint
előírt kötelező helyi kőzszolgáltatási alapfeladatukról, közoktatási közfeladataikról, az óvodai
nevelósről és az általános iskolai oktatásról és nevelósről, intézményi társulás útiá.n
gondoskodnak, jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint.

1. A társulás neve:
Közoktatás \ Intézmén5rf .enntartó T árs ul ás

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

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

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

5. A társulás tagiainak neve és székhelye:
Medgyeseg yháza Városi Önkorman yzat Képv íselő-testülete
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér I. sz.
Pusztaottlaka Község Önkorman y zata Képviselő-testülete' 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10,

Medgyesbodzás Község önkormiányzata Képviselő-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.

6. A társulás fenntartó és felügyeleti szerve:
Medgyeseg yháza-Pusztaottlaka-Medgyesbodzás települósi
önkormány zatok képvi s elő -testületei

7. A társulás működési, illetékességi területe:
Medgyeseg yháza-Pusztaottlaka-Medgyesbodzás települési
önkormány zatok kö zigazgatás i terül ete

8. A társulás jogállása:
A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik, a közös
feladatok és hatáskörök gyakorlásával Medgyesegyháza 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 egyiittdöntési j ogot gyakorol.



il.

A társulás célja

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társuláshoz tartozó három település Medgyesegyháza,
Pusztaottlaka és Medgyesbodzás települési önkormányzatai az Ötv. 8. § (1) ós (4)

bekezdéseiben előírt kötelező közoktatási közszolgáltatási alapfeladataikat - a közoktatásról
szőló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Köot.). 24 - 26. §-aiban meghatározott
alapfokú nevelési és oktatási feladatot közösen - kistérségi keretek között - a közoktatási
intézményrcndszer integrálása útján magasabb színvonalon kívanja ellátni. Errrrek érdekében
döntött a hiárom települési önkormrányzat arróI, hogy jelen megállapodással közoktatási
intézményi társulást hoz létre. A társulásban résztvevő települések közoktatási
feladatellátásának biztosítását - a településeken működtetett többcélú közös igazgatású,,

egységes szewezetű és irányítású közoktatási intézmény-egységek szakmai önállóságának
megtartásával oldjak meg. E cé| érvényesülése érdekében egy szervezeű,2 szakmailag önálló
tagintézményből (óvoda, általános iskola) álló közös igazgatásű intézménrryé szervezik át a

három település közoktatási intézményeit.

Célja továbbá:
1. A közös intézmény keretei között az oktató-nevelő munka színvonalának javítása, a még

jobb szakos ellátás biztosítása,
2. A munkaerő kihasználtság növelóse,
3. A gazdaságosság növelése, az intézmények egy gyereklétszámra vetített fajlagos

költségeinek csökkentése,
4. Az intézmények szakmai együttműködósének fejlesztése.

ilI.

A társulás tevékenységi köre, feladatai, a feladatellátás módja

1,. A ársulás tevékenységi köre, feladata:

Jelenmegállapodás alapjánatársultönkormányzatokazÖtv.S.§.(1)és(4)bekezdésében,
63. § (1) bekezdésében, a Köot. 3.§ (3) bekezdésében és a 86. §-ban meghatározott
kötelező közoktatási feladatukat, a 24.-26. §-okban szabáIyozott alapfokú nevelési és

oktatási feladatukat, az ővodai nevelést és az 1-8. évfolyamon történő általános iskolai
nevelést-oktatást közösen látjak el, a közös feladatellátásra nevelési-oktatási intézmén7rt
közös en tartanak ferrrr.

2. A közösen fenntartott intézmény megnevezése, székhelye:

Hivatalos elnevezése: Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ

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

3. A feladatellátás módja:

Az intézmény közös igazgatásí köznevelési tntézmény. Ellátási kötelezettsége a társulásban
részt vevő települések, óvodai nevelési és általános iskolai oktatási-nevelési feladataira
terjednek ki.



4. Lz intézmény szervezeti felépítése:

Azintézmény élén igazgató áIl.
Szakmailag önálló intézmény egységek:

a. Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Általános Iskolája (1-8. évfolyamos)
5666 Medgyesegyháza. Luther u.7. sz.
Telephely:5666 Medgyesegyháza, Jókai u. 3.

b. Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Óvodája
5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2.
T e l ep he ly e k : 5 666 Medgyes e g yháza-B áttkít, Kos suth u. 1 0.

5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u.41.

5. A közös intézményfenntartással kapcsolatos hatáskörök gyakorlása:

a) A társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületei minősített
többséggel hozott döntése sziikséges a társulási megállapodás jőváhagyásáűloz, a
megállapodás módosításáltoz, a társulási megállapodás megszüntetéséhez, a társuláshoz
más önkormányzat csatlakozásához, a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.

b) A közösen fenntartott intézmény élén igazgatő áll, akire vonatkozóan a munkáltatói
jogokat Medgyesegybáza Városi ÖnkormányzatKépviselő-testülete gyakorolja.

c) A társuló felek megállapodnak abban, hogy jelen társulási megállapodás aláírása nem befolyásolja
a jelenlegi igazgatő megbízását. Amennyiben a jelenlegi igazgató vezetői megbízása bármilyen
okból megszűnne, az igazgatői tisztségre - a polgármesterek véleményének figyelembevétele
mellett - a Városi Önkormányzat ír ki nyilvános pályázatot a mindenkori hatályos jogszabályi
rendelkezések szerint. Az igazgató kinevezéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő+estülete dönt. A döntés előtt a társult települések polgármestereinek véleményét ki kell
kérni.

d) Atagintézmények dolgozói vonatkozásábana munkáltatói jogkört azigazgatő gyakorolja,
egyes munkáltatói jogokat, hatásköröket az intézmény szeruezeti működési
szabályzatában leírtak szerint az adotttagintézmény vezetőjéte átruházhatja.

e ) A lagintézmények vezetőinek kinevezése, megbízása előtt az érintett polgármesterek véleményét
ki kell kérni.

IV.

A társulás működése

t. A társulás ülósrendje:

A társulás szükség szerint, de évente legalább kettő soros ülést tart, melyet Medgyesegyháza
polgármestere hív össze változő székhellyel. Bármelyik képviselő-testület indítványára
Medgyesegyháza polgármestere köteles rendkívüli ülést összehívni.

2. A társuláshoz való csatlakozás rendje:

Bármely Dél-Békés Kistérség Többcélú Társuláshoz tartoző önkormányzat csatlakozhat az
intézményfe-nntartó társuláshoz. Csatlakozni a következő tanévkezdés érdekében szükséges
intézkedések megtétele érdekében legkésőbb április 30-ig lehet.

A társulás átalakításával kapcsolatos szakmai törvényességi előkészületeket a társulási tagok
egybehangzó döntése alapján, az átszeruezés évének januári első munkanapjától



kezdődhetnek (azaz a gazdasági év kezdésétől) és május 31. napjával zátődnak, illetve az új
szewezet a tanév kezdetével indulhat.

3. A társulásba való felvétel rendje:

A társulás tagjainak a felvételt támogatő döntéshez a társult tagok minősített többséggel
hozott döntése szükséges.

4. A társulásból való kilépés rendje:

A társulási megállapodást felmondani a tanév utolsó napjára - augusztus 31-re - lehet, legalább
négy hónappal korábban.
A társulási megállapodás felmondásával jfuő, a kiválást megelőző kötelezettségvállalásból
eredő többletköltségek (munkavállaló foglalkoztatása, stb.) arányos részét a kiváló
önkormányzat a társulás többi tagsa részére köteles megtéríteni.
A társulási megállapodás módosítását, felmondását a társulás bármely tagja kezdeményezheti.
A kezdeményezésről annak megküldését követő 30 napon belül a társulás tagjai döntenek.

5. A társulás megszűnik:

a) a bíróság jogerős döntése alapján.
b) ha valamennyi tag elhatározza a társulás megszüntetósét.
c) ha a felek nem tudnak megállapodni a működtetés feltételeiről.

A társulás megszűnése esetén a tagok az éyes költségvetési beszámoló alapján számolnak el
egymással.

6, A társulás működésével kapcsolatos törvényességi felügyelet ellátása:

A törvényességi felügyelet ellátását Medgyesegyháza város jegyzője biztosítja.

7. Az ellenőrzés rendje:

A társulást, valamint a közösen fenntartott intézményt a tagok, szakmai, törvényességi,
célszeniségi és gazdasági szempontból ellenőrizhetik. A társulás által fenntartott intézmény
ellenőrzéséről a társuló felek akként gondoskodnak, hogy:

pénziJ.gyi, gazdasági ellenőrzést a felek hivatalainak belső ellenőrei közös
egyeztetés után, ellenőrzési ütemterv szerint végzikel,
szakmai e|lenőrzését közoktatási szekértő igénybevételével, négyóvente egyszer,
melynek megbízása előtt a települések polgármesterei egyeztetnek,
a törvónyességi felügyeleti ellenőrzést Medgyesegyháza város jegyzője két évente
végzi e|.

A közös fenntartású intézmény tevékenységéről a polgármesterek, illetve a közös íntézmény
szakmai, pénzngyi és egyéb helyzetéről az intézmény vezetőj e a tagtntézmény vezetőivel
egytitt legalább 2 évente egyszü beszámolnak a társult képviselő-testületeknek.
Medgyesegyb,áza jegyzője látja el az\ntézményben megjelenő törvényességi kérelem és egyes
felülbírálati kérelem másodfokú döntési jogkörét.



8. A társulás által fenntartott intézmény jellemzői:

A közösen ferrrrtartott intézmény önállóan működő költségvetési szerv, mely tevékenységét

alapítő okirat szerint végzt Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik, pénzigyi-
gazdaságifeladatait Medgyesegyháza Városi Onkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.

9. Azintézmény működését meghatároző helyi dokumentumok köre:

Az intézmény működési, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumait

és azok módosításait (az SZMSZ, Pedagógiai program, Házítend,IMIP stb.) a társult tagok

határozataikkal hagyj ák jővá. Az alapítő okirat módosítása önkormányzati batátrozattal

történik. A gazdáIkodás dokumentumait (költségvetés, féléves beszámolÓ, zárszámadás) a

képvis elő-testületek s oro s üléseiken hagyj rák j óvá.

V.

A társulás vagyoni viszonyai

A társult települési önkormanyzatok képviselő-testületei biztosítják az intézmény
működéséhez s ziiks éges anyagi, tár gy i, technikai, s zemélyi feltételeket.

1. A közösen fenntartott intézmény vagyoni viszonyainak szabályozási elve:

Az egyes tagintézmények által haszná|t ingatlanok tulajdonjoga a tag önkormányzat
tulajdonában marad, és a tagintézmények használatába kerül. Ezen ingőságok és

ingatlanok benlházási és felújítási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját
fonásai terhére gondoskodik.
A tagintézmények basznáIatában lévő ingó vagyontárgyakról a társulás létrejöttének
napja szerinti eszmei időponttal készített mérleg és az azt alátámasztó analitikus
nyilvántartás adatai alapjan elkészített leltárt kell felverrrri.

Az egyes tagintézménynél a nevelés-oktatás biztosításahoz, fejlesztéséhez szükséges
tan-és segédeszközök beszerzése, pótlása a helyi önkormányzatok által nyújtott
támogatásbőI, a kőzösen fenntartott intézmény kötelezettsége és költsége, errŐl a

költségvetési évet \ezárő intézményi zátrszámadás mellékletében analitikus kimutatást
kell csatolni.
A közösen ferrntartott intézménynél megjelenő ingó és ingatlan vagyongyarapodás a

társulás megszűnése esetén, az előző pontokban leírt kimutatás szerint kerül
megosztásra.

2. A közösen fenntartott intézmény működéséhez szükséges pénzeszközöket a tagok az
alábbiak szerint biztosítják:

a) A normatív állami támogatást valamerrnyi tagintézmény tekintetében,
Medgyesegyháza Város Önkormanyzatának Képviselő-testülete igényli le, melynek
jogszeni felltasznáIásáról a normatíva alapját képező igény keletkezési helye szerint
kell gondoskodni.

b) A működési kiadásoknak a normatív állami támogatás és a tagintézmény saját
bevétele által nem fedezett ftszét az egyes tagintézmények tekintetében a település
s zerinti tag önkorm ányzat 

.s 
aj át költségvetésébő 1 köteles bizto s ítani.

c) Medgyesbodzás Kőzség Önkormányzata a medgyesbodzási telephely saját bevétele -
normatív állami támogatás- és a működési kiadása közötti különbözet (a közös
igazgatás rá eső költségét is beleértve) kiegyenlítésére minden hónap 3-áig az e\őző

negyedéves tényleges elszámolás alapjan arányosan elosztva havi egyenlő

a)

b)

c)

d)



részletekben előleget fizet, amit Medgyesegyháza Városi Önkormányzata
költségvetési számlájára utal. Medgyesegyháza Városi Önkormányzata a társult
önkormanyzatoktól késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresével növelt hátralékra jogosult.

d) Amennyiben a társult önkormányzatok a vállalt pénzügyi kötelezettségüket 2. c) pontban
meghatátozott határidőre nem teljesítik, a társulás gazdálkodását ellátó Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzintézetikné| azonnali beszedési
megbízással élhet.

e) A pénzügyi igazgatás gesztor településen kívüli részének meghatározása: egy átlag keresetű
köztisztviselő fél havi munkabére járulékokkal együtt 90.000,- Ft/hó + 10.000,- Ft/hó dologi
kiadás, amely a két tiársult önkormányzat között lakosságszám arányosan oszlik meg.

3. A közösen fenntartott intézmény gazdálkodása:

a) A közösen fenntartott íntézmény költségvetése Medgyesegyháza Város
Önkormányzat Kópviselő-testülete éves költségvetésének részét képezi, de a
költségvetés elkészítéséhez a tag önkormányzatok szükség szerint adatokat
szolgáltatnak.

b) Az intézmény éves költségvetésében ki kell mutatni a szakfeladatok szerinti
költségeket, lebontva a nem medgyesegyházi telephelyekre is, a közös igazgatás
költs é geit, v al amint a tag önkorm ány zatolkénti ho zzáj á,rul ás ok mértékót.

c) Az intézménynek - az adott önkormányzatot érintő költségvetósének elfogadásához,
módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szőló beszámoló
elfogadásahoz -atag önkormányzatok képviselő-testülete egyetértése sziikséges.

4. Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési eljárás, egyetértésijog gyakorlása:

A feladatellátással kapcsolatos pénzügyí hozzájárulás mértékét a társult települési
önkormányzatok képviselő-testületei a polgármesterek űtján a költségvetósi tervezés
idő s zakában e gy eztetk,
A közös fenntartású intézmény, költségvetési tervezetét (költségvetési rendelet) és
zárszámadását (költségvetési beszámolót) előzetesen egyeztetik a polgármesterek - az
intézményv ezető - űtján.
A társult önkormányzatok a működési kiadások elszámolásához - az intézményvezetőn
keresztül - folyamatosan továbbítják a felmerülő költségekről szóló dokumentumokat. Az
egyeztetés megkönnyítése érdekében a telephelyek a továbbszám7ázott tételekíől
nyilvántartást vezetnek.

5. Elszámolás és beszámolás rendje:

Medgyesegyháza Város Önkormányzat jegyzóje a költségvetési támogatás, a pénzúgyi
hozzájáruIás felhas ználás áró1 minden költs égvetés i év végével el s zámol.
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az íntézmény, a tagintézmény
vezetőivel évenként a feladatellátásról, az intézmény közös fenrrtartásáról tájékoztatást
kérhetnek.
A társult települési önkormányzatok polgármesterei évente egyszer - legkésőbb a zárszámadás
elfogadásával egyidejűleg beszámolnak a képviselő-testületeknek az intézményi társulás
tevékenys é g& őI, p énzngy i hely zetér ől. a társ ul ás i cél me gv aló s ul ás áról.

6. Egyéb pénzügyi kikötések:

A telephelyeken a gyermekek, tanulók létszámának, a csoportok, osztályok számának
csökkenése miatt bekövetkező létszámleépítés személyi kiadásait (felmentés, végkielégítés),
valamint a társulási megállapodás hatálybalópését megelőző 5 éven belül a jogelőd intézmény



kötelezettségvállalásanak pénzügyi konzekvenciáit az érintett település önkormányzata
vállalja.

VI.

Egyéb rendelkezések

A Medgyesegyháza-Pusztaottlaka-Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás vállalja azon feltételeket, melyeket a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás
társulási megállapodásban rőgzített.
A fenntartó a pusztaottlakai gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz-szolgáltatás
vásárlásával biztosítja. Az iskolabusz működtetésének rószletes feltételeit, szabáIyait külön
megállapodásban kell rendezni. Az errőI szóló megállapodás a társulási megállapodás
mellékletét képezt.

VII.

Vegyes rendelkezések

A társulási megállapodás a társult önkormányzatok által történő elfogadást követően 2007.
június 30. napján lép hatályba és határozatlan időre szől. A tagintézmény vezetők
kinevezésére a közösen fenntartott intézmény igazgatója javaslatot tesz, majd az érintett
képviselő-testületek 2007 . július 1 5-ig gyakorolj ák egyetértési jogukat.

A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabáIyozott kérdésekben a helyi
önkormányzatohól szóló 1990. évi LXV. tv., valamint a helyi önkormányzatok társulásairól
ós együttműködéséről szőlő t997. évi CXXXV. tv. rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A társulás tag|ai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, i11. a társulás
működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között,
tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánjak rendezni.
A bírói út igénybevételével kizárőlag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre, megegye zésre.
A társulási megállapodást arrnak elolvasását, tartalmának megismerését és megértésót
követően a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében akaratukkal
mindenben megegyezően - saját kezűleg aláírással látjak el.

Medgyeseg yháza, 2012. március 28.

Záradékz
Az Intézményi Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási
Megállapodást módosításokkal egységes szerkezetbenhatározataikban jóvráhagytak, az abban
foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezést fogadták el:

Medgyes e g yháza V áro s Önkormán y zatának
Képviselő-testülete
Pusztaottlaka Község Önkormanyzatának
Kópviselő-testülete
Medgye sbo dzás Község Önkormán y zatának
Képviselő-testülete

4612012.(1L28.)

19l20l2.(III.22)

24l20I2.(III.27)



A Társulási Megállapodást a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete
nevében aláírásával látta el:

Medgyeseg yháza Nagyközség Önkorman y zatának Képviselő-testülete:

Pusztaottlaka Közsóg Önkormányzatának Képviselő-testülete:

Medgyesbodzás Köz sé g Önkormá ny zatának Képviselő -testülete : \

Módosító határozatok:

Medgyes e g yháza: 246 l 2007 .(X[. 1 8. ) 9 4 l 2008.(IY .29,), I] 3 l 2008. (VII. 3 1 ),
183/2008.(VIII.29.), 6512009.(III.26.),25612011 (IX.14.) 4612012. (II.28.) Kt.határozat.
Medgyesbodzás: 40l2O08.(V.5.), 61/2008.(VIJI.ZI.),67l2OO8.(YIII.28.), 68/2008.(VilI.28.)
2 5 l 2009 . 0II.3 l\ . 89 / 2a I I . (IX. I 3 .\ 24 l 20 1 2. (III. 27 \ Kt. határ ozat.
Pusztaottlaka IIlZ0O8.(II.20.),7212008.(YIJI.L9.),1612008.(YIJI.Z9.),I4712008.(XI.21.)
3 4 l 2009 . (III.3 I), 68 l 201 1 . (x. 05. ) 19 l 20 12. (III.22.) KL hatátr ozat.
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