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Szentes 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2007.(III.20.) Kt. számú, 
valamint Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007.(II.09.) 
Önk. hat. számú határozatai alapján az alapfokú oktatás feladatellátását közös 
közoktatási intézményfenntartó társulásban biztosítják. 
 
A vonatkozó törvények feladatellátási, és nem intézményfenntartási kötelezettséget írnak elő 
az önkormányzatok számára. Ennek értelmében Derekegyház Község Önkormányzata 2007. 
július 1-jétől intézményfenntartó társulással kívánja biztosítani a Derekegyházán élő 1-8.             
osztályos gyermekek kötelező felvételét ellátó általános iskolát. 
 
A társulás célja a derekegyházi illetékességű általános iskolás tanulók részére a nevelés 
oktatás biztosítása a szentesi Koszta József Általános Iskolával oly módon, hogy a 
tagintézménnyé váló derekegyházi általános iskolában tanulnak továbbra is a községi 1-4. 
évfolyamos tanulók, míg a derekegyházi illetékességű 5-8. osztályos diákok a székhely 
intézményben (Koszta József Általános Iskola, Szentes) teljesítik tankötelezettségüket.                   
A társulásos formában történő feladatellátásnak alapvető célkitűzése az is, hogy a 
derekegyházi gyermekek ilyen formában történő iskoláztatása biztosítsa számukra az 
esélyegyenlőség megteremtésének, megtartásának, a képességfejlesztésnek, felzárkóztatásnak, 
a szakszerű oktatásnak, a szabadidő hasznos eltöltésének széleskörű lehetőségeit. 
 
A feladatellátás finanszírozása több csatornán keresztül valósul meg az alábbiak szerint: 

- A Költségvetési törvény 3. sz melléklete alapján: Szentes Város Önkormányzata 
jogosult igényelni időarányosan, illetve a későbbiekben a teljes költségvetési évre a 
derekegyházi tanulói létszámra az állami normatívát. 

- A Költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján: a Szentes Kistérség Többcélú 
Társulása jogosult igényelni normatív kötött felhasználású állami támogatást a 
derekegyházi tényleges tanulói létszámnak megfelelően, abban az esetben amennyiben 
valamennyi kistérségi települési önkormányzat teljesíti a kiegészítő szabályok 
szerinti átlaglétszámnak való megfelelést. 



 2 

 
Az állami támogatásokkal nem fedezett feladatellátást biztosító működés költségei: 

- a tagintézményként Derekegyházán működő 1-4. évfolyam esetében a költségek a 
derekegyházi önkormányzatot terhelik, úgy, hogy annak a szükségletek szerint 
közösen megállapított összegét társulási hozzájárulásként a Társulás számlájára a 
tárgyhónapot megelőző hó 30-ig kell teljesítenie. 

- a Koszta József Általános Iskolában tankötelezettségüket – a közoktatási 
intézményfenntartó társulás keretében teljesítő – tanulókat illetően a nevelésükhöz- 
oktatásukhoz az állami támogatással nem fedezett költségek esetében a derekegyházi 
önkormányzat az évente egyeztetett ténylegesen felmerülő többletköltségek 
összegével járul hozzá. A hozzájárulás összege tartalmazza a derekegyházi tanulók 
Szentesre/Szentesről történő utaztatásának költségét. 
A derekegyházi önkormányzat külön döntése alapján szervezett többletszolgáltatások  
( csoportbontások, étkeztetés stb. ) teljes egészében a derekegyházi önkormányzatot 
terhelik 

- A Koszta József Általános Iskola köré szerveződő feladatellátási rendszerben a 
szentesi illetékességű tanulók nevelésének- oktatásának költségeit Szentes Város 
Önkormányzata biztosítja. 

 
A kötelező tanórákon túl e feladatellátási rendszerben az igény szerinti napközis és 
tanulószobai foglalkozások mind a székhely intézményben, mind a tagintézményben 
biztosíthatók. 
 
A derekegyházi általános iskola jogutódlással válik a szentesi Koszta József Általános  Iskola 
tagintézményévé. A jogszabályi rendelkezésnek és a feladatellátás mértékének megfelelő 
pedagógus létszám és az ez alapján kötelezően biztosítandó technikai létszám kerül átvételre 
az utóbbi intézmény személyi állományába. A 2007/2008. tanév viszonylatában ez 10 fő 
pedagógus és 2,5 fő technikai létszámnak felel meg. A tagintézményben alkalmazott további 
1,5 technikai dolgozó esetében létszámcsökkentésről kell dönteni a Kjt. vonatkozó 
rendelkezései szerint. A 1,5 álláshely megszüntetéséről Derekegyház Község Önkormányzata 
hatásköre intézkedni. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Fentieken túl javaslom, hogy Szentes Város Önkormányzata Képviselő- testülete a  
45/2007.(III.30.) Kt.sz. határozata 1. pontjában megfogalmazott határozatát – mely szerint 
a derekegyházi általános iskola 2007. szeptember 1-jétől lenne a Koszta József Általános 
Iskola tagintézménye – módosítsa 2007. július 1-jére, azzal az indokkal, hogy az 
átszervezéssel járó gazdasági, jogszabályi, szakmai teendők ellátásának végrehajtására kellő 
idő álljon rendelkezésre, annak érdekében, hogy a 2007/2008. tanév zökkenőmentesen 
indulhasson az érintett intézményekben. 
Javaslom továbbá, hogy az intézmény módosított Alapító Okiratának, átdolgozott Szervezeti 
és Működési Szabályzatának jóváhagyására a 2007. júniusi testületi ülésen kerüljön sor. 
Ugyanakkor más alapvető dokumentumok (Pedagógiai Program, Intézményi 
Minőségirányítási Program, Házirend) jóváhagyásra való benyújtásának határidejét – ezzel 
kellő időt biztosítva azok egységes szerkezetbe való foglalására, nevelőtestületi 
megvitatására, véleményeztetésére – 2007. október 1. időpontban állapítsa meg a Képviselő-
testület. 
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…/2007.(V.25.) Kt. 
 
Tárgy: Megállapodás közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozásáról és 

működtetéséről Szentes Város Önkormányzata és Derekegyház Község 
Önkormányzata között 

 
 

HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Megállapodás közoktatási 
intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működtetéséről Szentes Város Önkormányzata 
és Derekegyház Község Önkormányzata között tárgyú előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
1./ A Képviselő-testület jóváhagyja Szentes Város Önkormányzata és Derekegyház Község 

Önkormányzata közötti a határozat Mellékletét képező Megállapodást közoktatási 
intézményfenntartó társulás létrehozására és működtetésére a Megállapodásban rögzített 
célok, feladatok és működtetés szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására és az 
abban foglaltak végrehajtásának figyelemmel kisérésére. 
 
Határidő: 2007. június15. és folyamatos 
Felelős: Szentes Város Polgármestere 
 

2./ A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a tagintézménnyé váló derekegyházi általános 
iskola közalkalmazotti állományából 10 fő pedagógus és 2,5 fő technikai dolgozó a 
székhely intézmény, éspedig a szentesi Koszta József Általános Iskola személyi 
állományába átvételre kerüljön. A tagintézmény derekegyházi általános iskolában 1,5 fő 
technikai dolgozói álláshely megszüntetésre kerül azzal, hogy ebben az esetben a Kjt. 
szerinti intézkedéseket Derekegyház Község Önkormányzata teszi meg. 
 
Határidő: 2007. július 02. 
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere 
             Koszta József Általános Iskola Igazgatója 
 

3./ A Képviselő-testület módosítja 45/2007.(III.30.) Kt.sz. határozat 1. pontjában 
megfogalmazottakat és jóváhagyja, hogy a derekegyházi Általános Iskola 2007. július 1-
jétől működjön a szentesi Koszta József Általános Iskola tagintézményeként.  
 
Határidő: 2007. június 30. 
Felelős:  Alpolgármester 
              Jegyző 
              Intézményvezető 

 
4./  A közoktatási intézményfenntartó társulás létrejötte és működtetése indokolja a Koszta 

József Általános Iskola Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és 
egyéb belső és szakmai szabályzatainak módosítását, átdolgozását és a fenntartó által 
történő jóváhagyását. Mivel a derekegyházi illetékességű tanulók kötelező felvételét 
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biztosító iskola fenti időponttól a szentesi Koszta József Általános Iskola, szükséges a 
szentesi intézmény felvételi körzetének módosítása is. 

 
Határidő: 2007. június 30. és október 1. 
Felelős: Alpolgármester 

                     Jegyző 
                     Intézményvezető 
 
5./ A Képviselő- testület felkéri a Jegyzőt, hogy az új közoktatási intézményfenntartó társulás 

megalakulásáról további intézkedések megtétele céljából tájékoztassa Szentes Kistérség 
Többcélú Társulást és annak Társulási Tanácsát. 

 
       Határidő: 2007. június 30. 
       Felelős: Jegyző 

 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Derekegyház Község Polgármestere 
3./ Társulási Iroda Vezetője, Szentes 
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintettek Helyben 
 
Szentes, 2007. május 9. 
 
 
 
                                                                                                 Dr. Sztantics Csaba 
                                                                                                      jegyző 
                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



                                                        MEGÁLLAPODÁS 
                                                      (tervezet)                                                 
 
általános iskolai intézményi társulás létrehozására és működtetésére 
 
 
                                                       I. 
                                    Általános rendelkezések 
 
 
1.) A megállapodás létrejött Szentes Város Önkormányzata (Szentes, Kossuth 

tér 6.) képviseletében: Szirbik Imre polgármester és Derekegyház Község 
Önkormányzata (Derekegyház, Kossuth u. 4.) képviseletében: Szabó 
István polgármester között a szentesi Koszta József Általános Iskola 
(Szentes, Köztársaság u. 6.) közös üzemeltetésére, fenntartására és szakmai-
tárgyi eszközök fejlesztésére a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 43.§-a, a Közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. 88.§ (4) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján 
2007. július 1-jével. 

 
2.) A társulás elnevezése: 
 

„ Szentes Város és Derekegyház Község Önkormányzatainak Általános 
Iskolai Intézményfenntartó Társulása” 

 
3.) A társulás székhelye: 

6600 Szentes, Köztársaság u. 6. 
Tagiskola: 6621 Derekegyház Általános Iskola 
Telephely: 6621 Derekegyház, Rákóczi u. 16. 

 
4.) A társulás tagjai:  

- Szentes Város Önkormányzata (Székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.) 
- Derekegyház Község Önkormányzata (Székhelye: 6621 Derekegyház 

Kossuth u. 4.) 
 
5.) A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik. 
 
6.) A társulás célja, egyben átruházott feladat-és hatáskör: 

- a szentesi és a derekegyházi általános iskolás tanulók részére a nevelés- 
oktatás biztosítása határozatlan időre a következő szervezetben: 
Székhely intézményben(6600 Szentes, Köztársaság u. 6) a szentesi 1-4. 
évfolyamos tanulók és a szentesi és derekegyházi illetékességű 5-8. 
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évfolyamos tanulók nevelése-oktatása, a Tagiskolában (6621 
Derekegyház, Rákóczi u. 16.) a derekegyházi 1-4. évfolyamos tanulók 
nevelése-oktatása történik. 

- igény szerint napközi otthoni és tanulószobai ellátás biztosítása 
 
7.) A társulás fenntartója: Szentes Város és Derekegyház Község 
Önkormányzatai 
 
8.) A társulás működési területe:  

- Szentes város közigazgatási területén a közoktatási intézményfenntartó 
társulás működési körzete a közoktatási törvény 90.§ (1 ) bekezdés 
alapján Szentes Város Képviselő-testülete által megállapított terület 

- Derekegyház Község közigazgatási területe 
 
9.) A társulás felügyeleti szerve: Az 1. pontban rögzített társult önkormányzatok 
Képviselő-testületei 
 
                                                       II. 
            
                                    Részletes rendelkezések 
 
1./ a.)  A I/1.) pontban társult önkormányzatok a szentesi székhelyű Koszta 
József Általános Iskola és annak derekegyházi tagintézménye alapfokú oktatási 
intézményben biztosítják a felvételt és a tankötelezettség teljesítését az I/8. 
pontban meghatározott szentesi és derekegyházi illetékességű gyermekek 
részére. 
 
     b.)  A társulás tevékenysége a I/6. pontban meghatározott feladatok 
ellátásának biztosítása. 
 
2./ a.) A társulás az intézmény üzemeltetéshez, fenntartáshoz, felújításhoz, 
iskolabusz szolgáltatás vásárlásához (és itt pedagógiai felügyelet biztosításához) 
szükséges pénzügyi fedezetet döntésükkel első ízben 2007. szeptember 1-jéig, 
majd évente  a költségvetési tervezés időszakában, a költségvetési koncepcióban 
megfogalmazott elvek szerint határozzák meg. 
A megállapodó felek évente költségvetési egyeztető tárgyaláson döntenek a 
feladat ellátást biztosító hozzájárulás tényleges mértékéről. 
   
      b.) A társult önkormányzatok a feladatellátáshoz a tényleges 
gyermeklétszám figyelembevételével, és a normatív támogatások leosztott 
összegének korrekciójával megállapított hozzájárulást kötelesek fizetni. 
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      c.) A társulás által működtetett intézménynek vállalkozói tevékenysége 
nincs. 
 
     d.) A társulás működésének ellenőrzése célszerűségi és gazdasági 
szempontból Szentes Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési 
Társulásának Megállapodása és Munkaterve  alapján történik. 
 
3./ a.) A közös fenntartású intézménnyel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult. 
 

b.) A társulással kapcsolatos minden döntésről Szentes város polgármestere 
köteles a döntéshozatalt követően Derekegyház Község Önkormányzata 
Képviselő-testületét tájékoztatni. 

 
4.)  A társulás vagyona: 
     A társulás saját vagyonnal nem rendelkezik: 

- A helyi önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi 
önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a 
társult önkormányzatok közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv 
közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

 
                                                       III. 
 
                                         Záró rendelkezések 
 
1.)  A társulás megszűnik: 

a.) a társulásban résztvevő önkormányzatok bármelyikének 
kezdeményezésére, képviselő-testületeinek erre irányuló- külön-külön 
minősített többséggel hozott- döntése alapján. 
A felmondást a megállapodó felekkel írásban kell közölni. Felmondani 
csak a költségvetési év végével vagy a tanév végével lehet. 
A felmondásról szóló döntést a képviselő-testület legalább három 
hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjával közölni. 

     b.) a bíróság jogerős döntése alapján 
A társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással- a teljesített 
hozzájárulásokra tekintettel- elszámolni. 
 
Szentes, 2007. május 09. 
 
 
    Szirbik Imre                                                                           Szabó István 
 Szentes Város                                                                     Derekegyház Község 
 polgármestere                                                                         polgármestere 


