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Szentes 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3.§ (2) bekezdése biztosítja a közoktatási 
intézménylétesítés szabadságát. E törvényi rendelkezés szerint ugyanis közoktatási 
intézményt az államon és a helyi önkormányzatokon kívül a kisebbségi önkormányzatok, a 
Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett egyházi jogi személyek, a Magyar Köztársaság 
területén alapított és itt székhellyel rendelkező jogi személyiséggel bíró gazdálkodó 
szervezetek, az alapítványok, az egyesületek és más jogi személyek, továbbá a természetes 
személyek hozhatnak létre. 
Alkotmányos követelmény, hogy a közoktatás rendszerét meghatározó előírások ne tegyenek 
különbséget az egyes intézmények között azon az alapon, hogy milyen fenntartásban végzi 
tevékenységét. Igaz ez a megállapítás a finanszírozás általános szabályai tekintetében is, 
mivel a nem állami, nem önkormányzati közoktatási intézmény fenntartója részére az éves 
költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű költségvetési támogatást biztosítani 
kell. A költségvetésről szóló törvény határozza meg, hogy a nem önkormányzati 
intézményfenntartó milyen feltételek mellett juthat hozzá a különböző támogatásokhoz. 
A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó kiegészítő hozzájárulásra is igényt tarthat 
abban az esetben, ha a közoktatási törvényben meghatározottak alapján részt vesz az állami, 
illetve az önkormányzati feladatok ellátásában. 
A korábban hatályos rendelkezések ugyanakkor nem adtak egyértelmű választ arra a kérdésre, 
hogy a kiegészítő hozzájárulásra jogosult intézményfenntartóknak milyen mértékben 
kötelessége az önkormányzati kötelező feladatokban való közreműködés, emiatt nem lehetett 
biztosítani az önkormányzati tervezésnél a nem állami, nem önkormányzati fenntartásban 
működő intézmények által nyújtott szolgáltatásokat. 
Ezért egyértelművé kellett tenni, hogy azok az intézményfenntartók, amelyek az államtól az 
egyébként alanyi jogon járó normatív támogatások és hozzájárulások mellett 
többlettámogatásra válnak jogosulttá, nem tagadhatják meg az önkormányzati kötelező feladat 
ellátásban való közreműködést. Mindezek jogszabályi hátterét a fent említett ágazati törvény 
82.§-nak új (6)-(10) bekezdései biztosítják. 
Ennek megfelelően a nem önkormányzati – jelen esetben egyházi – fenntartó akkor válik 
jogosulttá a kiegészítő hozzájárulásra, ha a fenntartásában működő óvoda, általános iskola -  
megállapodás alapján – részt vesz a kötelező felvételt biztosító óvoda, általános iskola 
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 feladatainak ellátásában. Ennek során felvételi körzetnek kell tekinteni az a települést, 
amelyben az óvoda, az általános iskola székhelye, telephelye található. 
A fenntartó a feladatellátásért felelős helyi önkormányzattal közösen meghatározza azt a 
gyermek-, illetve tanulói létszámot, amelynek felvételét nem tagadhatja meg a nem 
önkormányzati fenntartású óvoda, általános iskola. 
Ez a létszám nem lehet kevesebb, mint az óvoda, az általános iskola alapító okiratában – az 
adott feladatellátási helyre – meghatározott felvehető maximális gyermek-, tanulói létszám 
huszonöt százaléka. A kötelező felvételt biztosító óvoda, általános iskola feladatainak ellátása 
keretében a felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekeket, tanulókat. 
A mellékletekben található Együttműködési megállapodások az érdekelt egyházak   
önkormányzati kötelező feladatellátásban való részvételi szándékát dokumentálják, valamint 
lehetőséget nyújtanak az egyházi fenntartók számára a kiegészítő támogatások 
igénybevételére a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda, illetve a Kiss Bálint 
Református Általános Iskola feladatellátási helyek tekintetében. 
 
Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
…../2007. (XII.14.) Kt. 
 
Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda, illetve a Kiss Bálint Református Általános Iskola egyházi fenntartóival 
 
 

Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az együttműködési 
megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda, illetve a Kiss Bálint 
Református Általános Iskola egyházi fenntartóival tárgyú előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
1./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság és a Szent 
Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda kötelező közoktatási feladatellátásban való 
közreműködésére vonatkozó, a határozat melléklete szerinti Együttműködési Megállapodást. 
Egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Szentes Város Polgármestere 
             Szentes Város Alpolgármestere 
             Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
Határidő: 2007. december 19. és folyamatos 
2./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség 
kötelező közoktatási feladatellátásban való közreműködésére vonatkozó, a határozat 
melléklete szerinti Együttműködési Megállapodást. 
Egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Szentes Város Polgármestere 
             Szentes Város Alpolgármestere 
             Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
Határidő: 2007. december 19. és folyamatos 
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A határozatról értesítést kapnak: 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Alpolgármestere 
3. Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
4. Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság, 6720 Szeged, Aradi vértanuk tere 2. sz. 
5. Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség, 6600 Szentes, Kiss Bálint u. 2. sz. 
6. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 
7. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
8. Irattár 
 
 
 
Szentes, 2007. december 3. 
 
 
 
                                                                                           Szűcs Lajos 
                                                                                          alpolgármester 



 

 
 



 


