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Határozat 
Tárgy: a Közoktatási Megállapodás elfogadása 

Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármester  előterjesztését
megtárgyalta,  s  felhatalmazza  a  polgármestert  a  jelen  határozat  mellékletét  képező
megállapodás tekintetében szükséges tárgyalások lefolytatására és aláírására. 

KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Szerencs Város Önkormányzata (székhelye: 3900 Szerencs, 
Rákóczi út 89., képviseli: Koncz Ferenc polgármester), mint Megbízó,

másrészről az Egri Főegyházmegye (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi utca 1., képviseli: Dr.
Ternyák  Csaba  érsek),  mint  Megbízott  között  (továbbiakban  együtt:  Felek)  az  alábbiak
szerint:

1.) Felek jelen megállapodást a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény (továbbiakban: Kt.) 81. § (13) bekezdésében foglaltak alapján kötik azért, hogy
meghatározzák a közoktatási közfeladat teljesítésének jogi kereteit.

2.) Megbízott kijelenti, hogy egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézményt alapít (továb-
biakban:  Intézmény),  amelynek tevékenysége megegyezik  az Megbízó által  2012.  au-
gusztus 31-i hatállyal megszüntetésre kerülő Bolyai János Általános Iskola (székhelye:
3900 Szerencs, Rákóczi út 100.) tevékenységével.

3.) Megbízott kinyilvánítja, hogy minden olyan tanuló számára, aki jelen megállapodás meg-
kötésének időpontjában a 2.) pontban nevesített intézménnyel tanulói jogviszonyban áll,
biztosítja az általa alapított Intézményben az oktatást-nevelést, mint közszolgáltatást. Az
Intézmény külön kérés nélkül, e megállapodás alapján végzi a tanulói jogviszonyok ren-
dezését (létesítését). A jogviszony megszüntetését azon tanulók számára, akik nem kíván-
nak az Intézménnyel tanulói jogviszonyban maradni, az átvételt követően az Intézmény a
jogviszony megszüntetésekor kiállítandó dokumentumokat haladéktalanul elkészíti és át-
adja Megbízó részére, aki biztosítja e tanulók más intézményben történő elhelyezését.

4.) Megbízott vállalja, hogy az általa alapított Intézményen keresztül nyújtott szolgáltatáso-
kat - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114.-117.§-ában meghatározottak
szerint - változatlan feltételek mellett biztosítja jelen megállapodás teljes időtartamára.

5.) Megbízott vállalja, hogy jelen megállapodás időtartama alatt az Intézménybe 2012/2013.
tanévre felvételt nyert tanulók részére biztosítja az általa alapított Intézményben az okta-
tást-nevelést, mint közszolgáltatást, kivéve, ha tanuló nem vállalja az egyházi intézmény-
nyel a jogviszony létesítését.
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6.) Felek megállapítják,  hogy Megbízott,  mint fenntartó jogosult,  mind a közoktatási  célú
normatíva, mind pedig az 1993. évi LXXIX. törvény 118.§ (9) alapján Megbízott egyol-
dalú nyilatkozata alapján az egyházi kiegészítő támogatás hozzájárulásokra, amennyiben
a 2.) pontban nevesített intézmény fenntartói jogát átveszi. Az 1993. évi LXXIX. törvény
81.§ (11) alapján az egyházi jogi személy egyoldalú nyilatkozatával vállalhatja az önkor-
mányzati feladatellátásban való közreműködést. A Magyar Katolikus Egyház az egyolda-
lú nyilatkozat megtételére a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között létrejött
megállapodás alapján jogosult.

7.) Megbízott vállalja, hogy jelen közoktatási megállapodás megkötését követő 15 napon be-
lül benyújtja egyoldalú nyilatkozatát a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal-
hoz a 1993. évi LXXIX. törvény 118.§ (9) szerint és minden tőle telhetőt megtesz azért,
hogy a hozzájárulást megkapja. 

8.) Megbízott vállalja, hogy az általa alapított Intézmény közoktatási feladatát a Megbízó ál-
tal fenntartott intézmény Alapító Okiratának figyelembevételével látja el:

A megszüntetésre kerülő intézménybe felvehető maximális tanulólétszám az intézmény 
jelenleg hatályos alapító okirata szerint:

525 fő

A megszüntetésre kerülő intézménnyel tanulói jogviszonyban állók létszáma 
évfolyamonként és osztályonként:

1. évfolyam: 56 fő – 2 osztály
2. évfolyam: 43 fő – 2 osztály
3. évfolyam: 58 fő – 2 osztály
4. évfolyam: 48 fő – 2 osztály
5. évfolyam: 59 fő – 2 osztály
6. évfolyam: 79 fő – 3 osztály
7. évfolyam: 49 fő – 2 osztály
8. évfolyam: 61 fő – 2 osztály

9.) Megbízott vállalja, hogy az általa alapított Intézménnyel nevelési-oktatási feladatokat lát
el.  Megbízott  2.)  pontban nevesített  intézmény  pedagógiai  programját  átveszi,  sajátos
szempontjainak megfelelően kiegészíti és a már intézményben tanulók számára az etika
tantárgy oktatását alternatívaként biztosítja.

10.) Megbízó vállalja, hogy azokat a tanulókat, akik nem kívánnak az új Intézményben tanul-
ni, önkormányzati fenntartású iskolában elhelyezi, figyelembe véve azt, hogy a tanulók-
nak ez ne jelentsen aránytalan terhet. Új tanulók felvételénél a szerencsi állandó lakóhely-
lyel rendelkező tanulók tanulmányi eredménytől függetlenül előnyt élveznek.

11.) Megbízott „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktú-
ra fejlesztése” a TIOP-1.1.1/07-1-2008-0942 sz. pályázat  Támogatási  Szerződésében
megjelölt 5 éves fenntartási időszakra  2016. szeptember 1-ig előírt, az iskolára háruló
kötelezettségeit,  indikátorok  teljesítését,  adatszolgáltatást,  elektronikus  naplórendszer
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működtetését, illetve az önhibájából történő nem teljesítés esetén az ebből adódó kötele-
zettségeket vállalja.

Megbízott  vállalja  a 2.)  pontban nevesített  intézménynél  folyamatban lévő pályázattal
kapcsolatos kötelezettségeket. 

12.) Megbízott az általa alapított Intézményben a Kt. 114. §-ában meghatározottak szerint in-
gyenesen, a Kt. 115. §-ában meghatározottak szerint térítési díj-fizetési kötelezettség mel-
lett biztosítja a törvényben felsorolt szolgáltatásokat.

13.) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott Intézményben a helyi ön-
kormányzatok  által  fenntartott  intézményekre  vonatkozó  jogszabályi  feltételek  szerint
biztosítja a gyermekek, tanulók étkeztetését, tankönyvekkel és tanulmányokat segítő esz-
közökkel történő ellátását. Az eddig ingyenesen járó szolgáltatásokat a megbízó továbbra
is biztosítja.

14.) Megbízott az általa alapított Intézmény működéséhez szükséges fenntartói támogatást az
alábbiak szerint biztosítja:

a.)  Magyarország  költségvetéséről  szóló  hatályos  törvényben  foglaltak  szerinti
költségvetési hozzájárulásból;

b.) Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között 1997. június 20-án kötött meg-
állapodás (1999. évi LXX. törvény), valamint az egyházak hitéleti és közcélú tevékeny-
ségének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény és a 2011. évi CCVI. tör-
vény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek
és vallási közösségek jogállásáról rendelkezései alapján az egyházi fenntartókat megillető
kiegészítő támogatásból;

c.) egyéb bevételeiből.

15.) Felek e közoktatási megállapodást határozatlan időre kötötték. A megállapodást bárme-
lyik fél a következő tanévre felmondhatja. A felmondásról szóló döntés meghozatalának
és a másik féllel írásban történő értesítésének határideje tárgyév március hónap utolsó
napja. A megállapodás felmondása nem érinti azon tanulók helyzetét, akik a megállapo-
dás megkötésekor már megkezdték tanulmányaikat.  Ettől  eltérően, ha Megbízott a Kt.
118. § (9) bekezdése alapján egyoldalú nyilatkozatot tesz és az egyoldalú nyilatkozat be-
nyújtását követő tanévtől kezdődően Megbízott az egyoldalú nyilatkozat alapján lesz jo-
gosult  a  kiegészítő  hozzájárulásra,  jelen  Közoktatási  Megállapodást  bármelyik  fél,  az
egyoldalú nyilatkozat megtételétől számított  60 napon belül, azonnali hatállyal írásban
felmondhatja.

16.) Megbízó a közoktatási feladat ellátásának átadás-átvétele tárgyában az átadott közfeladat
folyamatos  ellátásának  biztosítása  érdekében  a  közfeladattal  együtt  Megbízott  ill.  az
általa alapítandó és fenntartandó új Intézmény használatába átadja mindazokat a tárgyi
eszközöket  (ingók és  ingatlanok),  amelyek eddig  a  megszüntetésre  kerülő  intézmény
közoktatási-köznevelési  feladatainak  megvalósítását  szolgálták.  A  rendeltetésszerű
működéshez  szükséges  alkalmazottak  továbbfoglalkoztatásának  és  a  tárgyi  eszközök
átadásának feltételeit a szerződő felek külön szerződésben szabályozzák.
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17.) Jelen megállapodás aláírásának napján, a jóváhagyását kimondó képviselőtestületi határo-
zat létrejöttének feltételével lép hatályba és Megbízó a helyben szokásos módon teszi
közzé.

18.) Jelen megállapodásban nem szabályozott  kérdésekben a közoktatásról  szóló 1993. évi
LXXIX. törvény, és a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései
irányadóak.

Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

K.m.f.

(dr. Ináncsi Tünde sk.) (Koncz Ferenc sk.)
                            jegyző                                            polgármester

(Nyiri Tibor sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:
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