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     Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, illetve a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl rendelkezõ 1997. évi CXXXV. 
törvény, valamint a közoktatásról szóló- többször módosított- 1993. évi LXXIX. törvény 
88.§ (4)bekezdésének elõírásait figyelembe véve  a közszolgálati feladatok- ezek között a 
közoktatási feladat ellátási kötelezettség- célszerûbb, gazdálkodási szempontból 
racionálisabb megoldására, a központi költségvetés által biztosított pénzügyi 
kedvezmények felhasználására megállapodás köthetõ a fenntartó önkormányzatok 
között általános iskolai oktatás közös intézményfenntartású társulás keretében történõ 
mûködtetésére. 
 
A fentiekben említettek, valamint az ágazati törvény 2006. júliusi módosítására is tekintettel ( 
miszerint az általános iskola önálló feladatellátásban 2008. szeptember 1-jétõl kizárólag nyolc 
évfolyammal  tartható fenn ) Derekegyház Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a 
12/2007.(II.09.) Önk.hat. számú határozatában kifejezte, hogy 2007. szeptember 1-jétõl a 
derekegyházi Általános Iskola közoktatási intézményfenntartó társulásban mûködjék tovább. 
 
Ennek megfelelõen Derekegyház Község Képviselõ-testülete azzal a megkereséssel fordul 
Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületéhez, hogy  támogassa azt a szándékot, 
miszerint a 2007/2008. tanévtõl a két önkormányzat közös intézményfenntartó 
társulásban mûködtesse a szentesi Koszta József Általános Iskolát és a Derekegyházi 
Általános Iskolát, olyan formában, hogy a derekegyházi általános iskola a fent említett 
szentesi általános iskola tagintézményévé váljon. E szerkezetben a derekegyházi 1-4. 
évfolyamos tanulók továbbra is a tagintézményben, Derekegyházán, a derekegyházi 5-8. 
évfolyamos tanulók pedig a Koszta József Általános iskolában teljesítik tankötelezettségüket. 
A derekegyházi illetékességû felsõ tagozatos tanulók iskolába jutásáról, Szentes - 
Derekegyház közötti utaztatásáról  a községi önkormányzat iskolabusz szolgáltatás 
vásárlásával és kísérõ pedagógus biztosításával kíván gondoskodni. 
    
Tájékoztatom a Képviselõ-testületet, hogy a tagiskolaként való mûködés lényege, hogy az 
iskola „egésze”( székhely intézmény és a tagintézmény ) kell, hogy biztosítsa az Ötv. szerinti 
kötelezõ feladat ellátási kötelezettség teljesítését, az általános iskola nyolc évfolyamának 
elvégzését. 



A tagiskolaként való mûködés tanulói szempontból azért elõnyös, mert a székhely iskola( 
jelen esetben a szentesi Koszta József Általános Iskola) és a tagiskola( jelen estben a 
Derekegyházi Általános Iskola) közös pedagógiai program és helyi tanterv alapján végzi a 
felkészítést. A közös dokumentumok lehetõvé teszik a tagiskola utolsó évfolyamának( 
Derekegyházán ez a 4. évfolyam lenne) elvégzése után a tanulmányok további folytatását a 
székhely iskolában( a Koszta József Általános Iskolában) anélkül, hogy az eltérõ iskolai 
követelmények, és elvárások gondot okoznának a tanulóknak. 
 
Tagiskolává válás estén az intézmény jogutódlással szûnik meg. A megszûnõ iskola 
alkalmazottait a jogutód(ez esetben a Koszta József Általános Iskola) veszi át, az alkalmazotti 
okiratokban csupán a munkáltatót kell módosítani. 
 
A tagiskolában megszûnik az igazgató magasabb vezetõi beosztása. A szentesi Koszta József 
Általános Iskola (székhely intézmény) igazgatója- mint új munkáltató- jogosult vezetõi 
(igazgató-helyettesi ) megbízást adni a tagiskola vezetésére. A tagiskola vezetésére a 
közoktatási törvény 1. számú melléklet elsõ részében foglaltak szerint kötelezõ 
tagintézmény-vezetõt foglalkoztatni. 
Amennyiben jogutóddal szûnik meg egy intézmény (jelen esetben a derekegyházi általános 
iskola) a közalkalmazottak jogviszonyának megszüntetésére sem felmentéssel, sem 
áthelyezéssel nem kerülhet sor. 
Abban az esetben, ha az esetleges létszámtöbblet miatt mégis indokolttá válik a felmentés, 
arra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30.§-nak (1) bekezdés 
b) pontjában meghatározott jogcím alapján kerülhet sor. 
 
A közoktatási törvény 88.§-nak (4) bekezdése értelmében amennyiben az e törvényben 
meghatározott feladatokat az önkormányzatok társulás útján látják el, a társulási 
szerzõdésben meg kell állapodniuk a költségek viselésérõl és megosztásáról is. 
 
A többcélú kistérségi társuláson belül több közoktatási intézményfenntartó társulás is 
mûködtethetõ az ún. mikrotérségekben. A közoktatásra vonatkozóan ennek részét képezi már 
Szentes Város Önkormányzatának Eperjes és Nagytõke Községek Önkormányzataival kötött 
megállapodásai óvoda illetve általános iskolák társulásban történõ intézményfenntartására. 
Annak akadályát nem látjuk, hogy Derekegyház Község Önkormányzata Képviselõ-
testületének megkeresése alapján közös fenntartású általános iskolában biztosítsuk a 
derekegyházi általános iskolai tanulók nevelését-oktatását a Szentes és Térsége Többcélú  
Társulás keretében. 
 
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselõ-testület elé: 
 
……… /2007.( III.30.) Kt. 
 
Tárgy: Derekegyház Község Önkormányzata Képviselõ-testületének kezdeményezése 
közoktatási ( általános iskolai) intézményfenntartó társulás létrehozására 
 
                                            HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megtárgyalta Derekegyház Község 
Önkormányzata Képviselõ-testületének kezdeményezése közoktatási (általános iskolai) 
intézményfenntartó társulás létrehozására tárgyú elõterjesztést és a következõ határozatot 
hozza: 



 
1./ A  Képviselõ-testület hozzájárul ahhoz, hogy 2007. szeptember 1-jétõl a Derekegyházi 
Általános Iskola a szentesi Koszta József Általános Iskola tagintézménye legyen. 
Az átadás-átvétellel kapcsolatos gazdasági, munkaügyi, szakmai teendõk lebonyolításával a 
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályának Tervezési Irodáját, a Városi Intézmények 
Gazdasági Irodáját, a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési Irodáját és a Koszta József Általános 
Iskola Igazgatóját bízza meg. 
Felelõs: Szentes Város Alpolgármestere 
             Tervezési Iroda Vezetõje 
             Városi Intézmények Gazdasági Iroda Vezetõje 
             Mûvelõdési Iroda Vezetõje 
             Koszta József Általános Iskola Igazgatója 
Határidõ: 2007. augusztus 31. 
 
2./A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a Társulási Megállapodást terjessze a 
Képviselõ-testület elé. 
Felelõs: Polgármesteri Hivatal Jegyzõje 
Határidõ: 2007. április 30. 
 
3./ A  Képviselõ-testület felkéri a Többcélú Kistérségi Társulás Irodájának Vezetõjét, hogy a 
közoktatási intézményfenntartó társulással kapcsolatos szervezési, szakmai, és pénzügyi 
intézkedéseket tegye meg. 
Felelõs: Társulási Iroda Vezetõje 
Határidõ: 2007. július 30. 
 
A határozatról értesítést kapnak: 1. Szentes Város Polgármestere 
                                                     2. Szentes Város Alpolgármestere 

                                         3. Polgármesteri Hivatal Jegyzõje, Szentes 
                                         4. Derekegyház Község Polgármestere 
                                         5. Polgármesteri Hivatal Jegyzõje, Derekegyház 
                                         6. Koszta József Általános Iskola Igazgatója, Szentes 
                                         7. Városi Intézmények Gazdasági Irodája Vezetõje 
                                         8. Társulási Iroda Vezetõje, Szentes 
                                         9. Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Iroda és Általa az érintettek           
                                            Helyben és Székhelyükön 
 
Szentes, 2007. március 12. 
 
                                                                                              Szûcs Lajos 
                                                                                              alpogármester 
 
 
 








