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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2012. május 25-én 19 30 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Dobos László mb. igazgató
Kósa István lelkész
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı
képviselıbıl 5 fı jelen van. Besesek Béla alpolgármester, Csertı István és Tóth Mátyás
képviselık jelezték távolmaradásukat az ülésrıl.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Rácz Izabella és Varga Ferencné képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Patkós Zsolt polgármester
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztést a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogának átadásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)

Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztés a Református Egyház részére a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
fenntartói jogának átadásáról szól. A jegyzıkönyvhöz csatoljuk a közoktatási szakértı és a
Kormányhivatal Oktatási Fıosztályának szakvéleményét.
A határozat-tervezet 1. pontja a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda közoktatási
intézmény megszüntetésének jóváhagyásáról szól, a megszüntetı okirat az 1. sz. melléklet.
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A 2. pont tartalmazza, hogy önkormányzatunk a közoktatási intézmény fenntartói jogát
jogutódlással 50 évre, 2012. augusztus 31. napjától 2062. augusztus 30. napjáig átadja a
Kiskunhalasi Református Egyházközség részére.
A 3. pont szerint a közfeladatok ellátására a Kiskunhalasi Református Egyházközséggel
közoktatási-köznevelési megállapodást kötünk, amelyet a 2. számú melléklet tartalmaz.
A 4. pont a fenntartói jog átadásáról szól, a megállapodást a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az 5. pontban az önkormányzat vagyonkezelıi jogot ad a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és
Óvoda ingatlanaira.
Átadta a szót Kósa István úrnak.
Vincze Jánosné jegyzı
Ismertette a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (3) bekezdése értelmében a
közoktatási intézmény megszüntetésével kapcsolatos véleményeket, melyek a
jegyzıkönyvhöz mellékelve.
Kósa István lelkész
Jó szándék van bennünk, megpróbálunk mindent megtenni elsısorban a gyerekek miatt, hogy
legyen Szankon egy jó iskola, ez mindenkinek érdeke. Nem akarunk senkit áttéríteni.
Nyerges Zoltán képviselı
Sokat tett azért, hogy a katolikus oktatás megvalósuljon, sajnos nem sikerült. Katolikusként
örül, hogy megoldódik az oktatási intézmény sorsa, és átveszi a Református Egyház. Reméli,
hogy sikerül a procedúrát végigvinni.
Mucsi László képviselı
Szomorú, hogy ilyen hosszú huzavona után a Katolikus Egyházzal a folyamat zátonyra futott.
Nagyon örül, hogy jó kezekbe kerül a közoktatás Szankon. Sok sikert kíván Kósa István
lelkész úrnak. Az ifjúság nevelésében jó példát mutat, a gyerekek tisztelik és szeretik.
Megköszönte, hogy segítette az intézmény átadást.
Varga Ferencné alpolgármester
A Református Presbitérium részérıl – pedig nem ismertek bennünket – olyan jó szándékot,
segíteni akarást tapasztalt, ami megható. Sajnos a Katolikus Egyház részérıl nem volt meg ez
a szándék. Megköszönte a gyerekek és a pedagógusok nevében azoknak, akik ezt intézték,
segítették, hogy az utolsó pillanatban megvalósulhasson.
Nyerges Zoltán képviselı
Szankon régen is mőködött református iskola hosszú idın keresztül, most ismét reformátussá
válik a szanki oktatás.
Kósa István lelkész
150 éves a szanki Református Gyülekezet, szeptemberben fogják megünnepelni az évfordulót.
A Református Gyülekezet Szankon a legrégebbi központi szervezet.
Rácz Izabella képviselı
Amikor kiderült, hogy nem valósul meg a katolikus oktatás, akkor a szülık körében is nagy
volt a bizonytalanság arról, hogyan lesz tovább. Tegnap, akik ott voltak az összevont szülıi
értekezleten, a bejelentés után, hogy a Református Egyház átveszi az oktatást, tetszésüket
tapssal fejezték ki. Ilyet még nem tapasztalt. Meggyızıdtek a szülık, hogy erre szükség van
és megnyugodtak.
Dobos László mb. igazgató
Megköszönte polgármester úrnak az iskoláért tett erıfeszítéseit, Kósa István úrnak a
segítségét. Tegnap egy kis nyugalom visszatért a lelkekbe. A jó szándék a tantestületben
benne van. Elég speciális helyzetben nınek fel a gyerekek, akiknek a nevelése nem egyszerő
feladat. A gyerekekre és a szülıkre is ráfér a lelki béke. Örül, hogy a református iskolában
nyugodt, vidám környezetben tanulhatnak a gyerekek.
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Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
határozat-tervezetet.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:

55/2012.(V.25.) ÖH.
Gy. Szabó Béla Általános Iskola és
Óvoda fenntartói jogának átadása
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. augusztus 31. napjával
jogutódlással megszünteti a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda közoktatási
intézményét, és az errıl rendelkezı, az elıterjesztés 1. számú mellékletét képezı
megszüntetı okiratot kiadja.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gy. Szabó Béla Általános Iskola
és Óvoda fenntartói jogát jogutódlással 2012. augusztus 31. napjától 2062.
augusztus 30. napjáig tartó idıszakra átadja a Kiskunhalasi Református
Egyházközség részére.

3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gy. Szabó Béla Általános Iskola
és Óvoda minden egyes közfeladatainak ellátására a Kiskunhalasi Református
Egyházközséggel közoktatási-köznevelési megállapodást köt, melyet az
elıterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogad, és egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
4. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Községi Önkormányzat és
a Kiskunhalasi Református Egyházközség között létrejött, az elıterjesztés 3. számú
mellékletét képezı fenntartói jog átadásáról szóló megállapodást elfogadja, és egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

5. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gy. Szabó Béla Általános Iskola
és Óvoda ingatlanaira vagyonkezelıi jogot ad a Kiskunhalasi Református
Egyházközségnek, egyúttal megbízza a polgármestert, hogy az errıl szóló
vagyonkezelıi szerzıdést terjessze be a képviselı-testület 2012. júniusi ülésére.
Az átadás idıpontjában leltári nyilvántartás szerinti iskolai oktatási-nevelési feladatok
és az óvodai nevelési feladatok ellátásához szükséges ingó vagyontárgyakra
vonatkozóan az önkormányzat és az egyház külön megállapodást kötnek.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester
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1. számú melléklet

GY. SZABÓ BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
MEGSZÜNTETİ OKIRATA

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – a 45/2012.(V.2.) ÖH. számú határozata
alapján – a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda közoktatási intézmény, mint
költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.
§-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet 14. §-a, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
rendelkezéseire az alábbi megszüntetı okiratot adja ki:

1. A költségvetés szerv
Neve: Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 73.
OM azonosítója: 201500
Adószáma: 15793054-2-03
Számlaszáma: 51700021-10008951
Tagintézményeinek megnevezése és székhelye:
a) Gy. Szabó Béla Általános Iskola
6131 Szank, Béke u. 73.
b) Óvoda
6131 Szank, Béke u. 27.
2. Irányító, megszüntetı szerv
Neve: Szank Községi Önkormányzat
Székhelye: 61 Szank, Béke u. 33.
3. Megszüntetésérıl rendelkezı határozat:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének …../2012.(V.25.) ÖH. számú
határozata.
4. A megszüntetés oka:
Az intézmény megszüntetésével a feladatok hatékonyabban, színvonalasabban
teljesíthetık. Az egyházi nevelésnek a község számára is kiemelt szerepe van.
2012. augusztus 31. napjától 2062. augusztus 30. napjáig tartó idıszakra átadásra kerül
az intézmény fenntartási joga a Kiskunhalasi Református Egyházközség részére
5. A megszőnés idıpontja:
2012. augusztus 31.
6. A megszőnés módja: államháztartáson kívüli jogutódlással történı megszőnés
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7. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladata jövıbeni ellátása:
A Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda (jogi személy) önállóan mőködı
költségvetési szerv minden közfeladatát jogutódlással 2012. augusztus 31. napjától a
Kiskunhalasi Református Egyházközség által fenntartott intézmény útján látja el.
8. Rendelkezés a vagyoni jogok és kötelezettségek, tartozások tekintetében:
A Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda intézmény jogai és kötelezettségei 2012.
augusztus 30. napjáig terhelik, kötelezettséget 2012. augusztus 30. napjáig vállalhat.
A 2012. augusztus 30-ig keletkezett jogok és kötelezettségek, a jogi eljárások,
valamint a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény szerint kimutatott kötelezettségek
(ideértve: elismert, vagy nem vitatott pénz, vagy pénzben kifejezett tartozásokat) és
követelések (ideértve: a folyamatban lévı valamennyi ügyben keletkezett jogokat és
kötelezettségeket) a megszüntetı szervezetet terhelik. Az intézmény költségvetése
felett 2012. augusztus 30-ig Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
rendelkezik.
A 2012. augusztus 30-ig keletkezett tartozások tekintetében Szank Község
Önkormányzata felel.
A Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda saját vagyonnal nem rendelkezik. Az
intézmény használatában lévı Szank, Béke u. 73. szám alatti iskola-tornacsarnok
ingatlan és a Szank, Béke u. 27. szám alatti óvoda ingatlan tulajdonosa Szank Község
Önkormányzata. Az intézmény által használt ingatlanok tulajdonjoga továbbra is
Szank Községi Önkormányzat tulajdonában marad. Az iskola és az óvoda épületeinek
használatáról vagyonkezelıi szerzıdés rendelkezik.
A megszüntetett intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
9. Rendelkezés a foglalkoztatottak jogviszonyáról:
A Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda közalkalmazotti jogviszonyban álló
dolgozóit a Kiskunhalasi Református Egyházközség által alapított jogutód intézmény
az alábbiak szerint foglalkoztatja tovább:
Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda közalkalmazottainak jogviszonya 2012.
augusztus 31. napjával megszőnik. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 25/A. §-a alapján a jogutód közoktatási intézmény a tovább
foglalkoztatott dolgozókat a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó
munkajogviszonyban foglalkoztatja tovább.
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2. sz. melléklet
KÖZOKTATÁSI-KÖZNEVELÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészrıl Szank Községi Önkormányzat, mint a közoktatási-köznevelési
feladat ellátásáért felelıs önkormányzat, mint átadó (6131 Szank, Béke u. 33., adószáma:
15725015-2-03), a továbbiakban: Önkormányzat – képviseli Patkós Zsolt polgármester –,
másrészrıl a Kiskunhalasi Református Egyházközség (6400 Kiskunhalas, Hısök tere 2.),
mint átvevı, a továbbiakban: Egyház – képviseli Édes Árpád elnök-lelkész –, a
továbbiakban együtt a Felek között a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(Ötv.) 8 § (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(továbbiakban: Kt.) 88.§ (13) bekezdése alapján az alulírott helyen és idıben az alábbi
feltételekkel:
1.Szank Községi Önkormányzat a 55/2012.(V.25.) ÖH. számú határozatában hozzájárult
ahhoz, hogy a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda (6131 Szank, Béke u. 73.
továbbiakban: köznevelési intézmény) fenntartói jogát, valamint a köznevelési
intézmény 1-8 évfolyamos általános iskolai oktatási-nevelési feladatainak ellátását,
továbbá az óvoda nevelés feladatait, mint köznevelési feladatokat jogutódlással
határozott idıtartamra 2012. augusztus 31 napjával 2062. augusztus 30. napjáig tartó
idıszakra átadja a Kiskunhalasi Református Egyházközség részére. A Kt. 81. § 5.)
bekezdés alapján Felek tudomással bírnak arról, hogy a közoktatási feladatellátás
idıszakára biztosítania kell, hogy az érdekelt gyermekek az iskolát a megállapodás
alapján be tudják fejezni.
2.A Kiskunhalasi Református Egyházközség kinyilvánítja abbeli szándékát, hogy a jelen
megállapodás tárgyát képezı köznevelési intézmény átvételével 2012. augusztus 31.
napjától kíván élni intézményfenntartói jogával.
3.Az Egyház a köznevelési feladatot 2012. augusztus 31. napjától a Szank Községi
Önkormányzat tulajdonában álló, 6131 Szank, Béke u. 73. szám alatti és a 6131 Szank,
Béke u. 27. szám alatti ingatlanokban látja el.
4.Az Egyház nyilatkozik, hogy az intézményben folyó 1-8 évfolyamos általános iskolai
nevelési-oktatási munka, és az óvodai nevelés a korábbi megfelelı színvonalon történı
végzését, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.
5.Az iskolai és óvodai közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya az átadás-átvétel e
megállapodás szerinti idıpontjában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi
XXXIII. törvény 25/A.§-a szerint megszőnik, melyrıl az Önkormányzat a törvény
szerinti határidıben (az átvételt megelızıen legalább 30 nappal) a közalkalmazottakat
értesíti. Az Egyház kijelenti, hogy a köznevelési intézményben közalkalmazotti
jogviszony keretében foglalkoztatottakat jogfolytonosan tovább foglalkoztatja, minden
olyan munkavállalóval a Munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyt létesít, aki
elfogadja az átvett iskolában és óvodában való további foglalkoztatását.
6.A közalkalmazott a tájékoztatás kézhezvételétıl számított tizenöt napon belül az átadó
munkáltatónak írásban nyilatkozik, hogy az átvevı munkáltatónál történı további
foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha a közalkalmazott az elıírt határidın belül nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további foglalkoztatásához.
7.Ha a közalkalmazott az átvevı munkáltatónál történı további foglalkoztatásához nem
járul hozzá, az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a
közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony megszőnésérıl, valamint köteles a
közalkalmazott számára a végkielégítést megfizetni.
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8.Az Egyház biztosítja, hogy az átvett munkavállalók az átvételt megelızı havi
illetményüknek (alapilletményt és pótlékot, valamint illetmény-kiegészítést is
figyelembe véve) azonos összegő munkabérben részesülnek azzal a kikötéssel, hogy a
határozott idejő pótlékok felülvizsgálatra kerülnek. A cafeteria-rendszer juttatásait az
Egyházközség a gazdasági lehetıségeit figyelembe véve állapítja meg. Az átvételt
megelızı illetménynek tekintendı a 2012. május 10-én fennálló illetmény, valamint az
átvétel idıpontjáig jogszabályon alapuló, munkáltató által kötelezıen megállapítandó
illetmény-változás.
9.Önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott köznevelési intézmény
tekintetében jelen megállapodás megkötését követıen az átadás-átvétel idıpontjáig
személyi változás nem történik abban az értelemben, hogy új jogviszony létesítésére
nem kerül sor.
10.Az Egyház kinyilvánítja, hogy minden tanuló számára – akik jelen megállapodás
megkötésének idıpontjában a Gy. Szabó Béla Általános Iskolával és Óvodával tanulói,
óvodai nevelési jogviszonyban állnak – biztosítja az általa alapítandó intézményben az
általános iskolai nevelést-oktatást, és az óvodában az óvodai nevelést mint
közszolgáltatást. Az egyházi intézmény külön kérés nélkül, e megállapodás alapján
végzi a jogviszony rendezését (létesítését).
11.Az egyház által fenntartott általános iskola és óvoda a 2012/13-as tanévben biztosítja
a vallási, hitéleti nevelést nem igénylı szülık gyermekeinek ellátását is.
12.Az Egyház – az átvett iskola és óvoda mőködésének keretei között – a Kt. 82.§ (6)
pontja alapján kiegészítı hozzájárulásra válik jogosulttá. Felvételi körzetnek kell
tekinteni Szank község közigazgatási területét. Szabad kapacitás terhére az intézmény
más településrıl is fogadhat tanulókat.
13.Az iskolába felvehetı gyermeklétszám a jelenlegi befogadóképesség 220 fı,
óvodában 75 fı, amely igény esetén bıvíthetı.
14.Az Egyház kijelenti, hogy a gyermekek iskolai és óvodai felvételénél elınyt jelent a
hitbeli elkötelezettség, a vallásosság gyakorlása. Az egyház a 2012/13-as tanévben
tiszteletben tartja azon szülık kérését is, akik nem igényelnek gyermekük számára
hitéleti nevelést és ahhoz kapcsolódó programokat.
15.Az Egyház vállalja, hogy az intézmény mőködéséhez szükséges pénzügyi források
biztosítása érdekében az állami normatív és kiegészítı támogatásokat az intézmény
alapítása után haladéktalanul megigényli.
16.Az Egyház vállalja, hogy – a közoktatásról szóló törvényben továbbá a nemzeti
köznevelésrıl szóló törvényben meghatározott módon és formában –biztosítja a
gyermekeknek és szülıknek a kötelezı ingyenes szolgáltatásokat, továbbá azokat,
amelyeket térítési díjért (gyermekétkeztetés) vehetnek igénybe.
17.A Szank Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı, természetben 6131
Szank, Béke u. 73. szám alatt (iskola épület és tornacsarnok) és a Szank, Béke u. 27.
szám alatt (óvoda épület) található ingatlanára 2012. augusztus 31-tıl 2062. augusztus
30. napjáig tartó idıszakra Szank Község Önkormányzata az Egyház részére
vagyonkezelıi jogot biztosít. Felek a vagyonkezelés szabályait vagyonkezelıi
szerzıdésben rögzítik.
18. Az átadás idıpontjában leltári nyilvántartás szerint hozzá tartozó iskolai oktatási
nevelési feladatok és az óvodai nevelési feladatok ellátásához szükséges ingó
vagyontárgyakra vonatkozóan külön megállapodást kötnek.
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19. Az Önkormányzat vállalja, hogy az intézmény szakmai fejlesztését szolgáló
pályázatokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást az Egyház részére megadja. Az
Egyház vállalja, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megadása elıtt legalább 15 nappal
értesíti az Önkormányzatot.
20. Az Egyház vállalja, hogy 2012. augusztus 31. napjától 2012. december 31. napjáig
az iskolában folyó logopédiai továbbá gyógytestnevelési pedagógiai szakszolgálati
feladatokat a jelenlegi formában a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társuláson
keresztül látja el. 2012. augusztus 31-jétıl a pedagógiai szakszolgálati feladatok
ellátására az egyház köt megállapodást a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulással.
21.Az Egyház és Szank Község Önkormányzata rögzítik, hogy az átadó Önkormányzat
az Egyház részére, illetve az átvevı Egyház az Önkormányzat részére az átadást
követıen semmiféle anyagi hozzájárulás biztosítására nem köteles.
22. Felek tudomásul veszik, hogy a jogelıd intézményben az megállapodás 1. számú
mellékletében szereplı pályázatok megvalósítása 2012. augusztus 30-ig Szank Községi
Önkormányzatot terhelik. Az Önkormányzat a pályázatok fenntartási idıszakára
vonatkozó feladatok rögzítése érdekében a jogutód intézménnyel 2012. augusztus 30-ig
külön megállapodást köt.
23. Felek tudomásul veszik, hogy a közoktatási intézmény által megkötött szerzıdéseket
a jogutód intézmény átveszi.
24.Jelen megállapodást bármelyik fél a határozott idı lejárta elıtt bíróság vagy a
törvényességi felügyeletet ellátó szerv által bizonyított súlyos jogszabálysértés vagy
szerzıdésszegés esetén mondhatja fel. A Felek felmondási jogukat akkor
gyakorolhatják, ha a megállapodásban szereplı kötelezettség teljesítésére legalább egy
alkalommal felszólítják határidı megjelölésével a megállapodást megszegı felet. A
határidı megjelölésével a jogszerő állapot helyreállításához szükséges idıt biztosítani
kell.
25.Ha az elızı pontban leírt módon bizonyított jogszabálysértés vagy szerzıdésszegés a
nevelésben, oktatásban részesített tanulókra, óvodás gyermekekre súlyosan sérelmes,
akkor a tanév, nevelési év végére lehet a szerzıdést felmondani figyelembe véve a
törvényben meghatározott fenntartóváltásra vonatkozó legkorábbi idıpontot.
26.Felmondható a megállapodás, ha az Egyház nem a szerzıdés szerint gondoskodik a
jelen megállapodásban foglalt iskolai és óvodai oktatási-nevelési feladatokról. A
felmondás a folyó tanév végére szól, s a mindenkori szakmai jogszabályban foglaltak
szerint határidıben gyakorolható.
27.Jelen megállapodás semmis akkor, ha az ehhez a közoktatási-köznevelési
megállapodáshoz kapcsolódó vagyontárgyakra vonatkozó megállapodás felmondásra
kerül.
28. Az e megállapodásban nem szereplı kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló
törvény megbízásra vonatkozó rendelkezéseit, továbbá az oktatásra, nevelésre vonatkozó
mindenkor hatályos törvény szabályai az irányadók.
29.A megállapodást aláíró felek közül az Önkormányzat Magyarország területén a
hatályos magyar jog alapján mőködı Önkormányzat, míg az Egyház a hatályos magyar
jog alapján nyilvántartásba vett Egyház jogképes szervezeti egysége. A felek
képviseletében eljáró személyek jelen megállapodás aláírására jogosultsággal
rendelkeznek.
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30.Felek kijelentik, hogy e megállapodás megkötésére jogosultak, jogszerzésük
jogszabályba nem ütközik, szerzıdéskötési képességük nem esik korlátozás alá.
31.Megállapodó felek a megállapodásból eredı vitás kérdéseket elsısorban egymás
között békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén jogvitájuk rendezésére a
Kiskunhalasi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
32.Jelen közoktatási megállapodást a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
Jelen szerzıdést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezıt
képviselıik által helybenhagyólag írták alá.

Szank, 2012. május

..................................................
/: Patkós Zsolt :/
Szank Község Polgármestere

..............................................................
/: Édes Árpád:/
Kiskunhalasi Református Egyházközség
elnök-lelkész

………………………………………..
/:Szabó Ferenc:/
Kiskunhalasi Református Egyházközség
fıgondnok
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Pályázat
kódszáma
1.

2.

CÉDE 2009
030004509D
TÁMOP-3.1.408/2-2008-0137

3.
TIOP1.1.1/07/1-20080333
4.
KEOP5.3.0/A/092009-0105

5.
IPR

Pályázat
kódszáma
1.
CÉDE

2.
DAOP-4.3.12007-0056

3.
KEOP5.3.0/A/092009-0107
4.
IPR

1. sz. melléklet
Gy. Szabó Béla Általános Iskola pályázatai
Pályázat címe
Pályázat célja
Helyi Önkormányzat
feladatellátás
színvonalának javítását
Iskolabútor
eredményezı fejlesztés
beszerzés
Kompetencia alapú oktatás Kompetencia alapú
oktatás Szankon
„Pedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése
a szanki Gy. Szabó Béla
Általános Iskolában”

Szank Községi
Önkormányzat; Általános
Mővelıdési Központ Gy.
Szabó Béla Általános
Iskola energetikai
korszerősítése elnevezéső
Oktatási esélyegyenlıséget
szolgáló támogatás

Fenntartási
kötelezettség vége

2014.11.30.

2015.08.31.

Digitális táblák,
PC-k, laptopok
beszerzése

2015.11.30.

Nyílászáró csere,
szigetelés, főtés
korszerősítés az
iskolában

Megvalósítás
várható
idıpontja:
2012.06.20.2012.12.31.

HHH és HH
(10%) tanulók
integrációjának,
fejlıdésének
elısegítése

Óvoda Tagintézmény pályázatai
Pályázat címe
Pályázat célja

Helyi Önkormányzat
feladatellátás
Óvodabútor
színvonalának javítását
beszerzés
eredményezı fejlesztés
Út az esélyegyenlıség felé
a szanki Általános
Óvoda épület
Mővelıdési Központ
fizikai és
Napköziotthonos Óvoda infokommunikációs
komplex módon történı
akadálymentesítése
akadálymentesítésével
Nyílászáró csere,
Szank Község
Önkormányzata, Napközi
szigetelés, főtés
Otthonos Óvoda
korszerősítés az
energetikai korszerősítése
óvodában
Oktatási
HHH gyerekek
esélyegyenlıséget
integrációjának,
szolgáló támogatás
fejlıdésének
elısegítése

2012.08.31.

Fenntartási
kötelezettség
vége

2014.11.30.

2013.12.31.

2016.01.14.

2012.08.31.
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3. számú melléklet
FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészrıl Szank Községi Önkormányzat, mint a közoktatási-köznevelési
feladat ellátásáért felelıs önkormányzat, mint átadó (6131 Szank, Béke u. 33., adószáma:
15725015-2-03) a továbbiakban: Önkormányzat – képviseli Patkós Zsolt polgármester –,
másrészrıl Kiskunhalasi Református Egyházközség (6400 Kiskunhalas, Hısök tere 2.),
mint átvevı, a továbbiakban: Egyház – képviseli Édes Árpád elnök-lelkész –, a
továbbiakban együtt a Felek között a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(Ötv.) 8 § (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(továbbiakban: Kt.) 88.§ (13) bekezdése alapján az alulírott helyen és idıben az alábbi
feltételekkel:
1. Szank Községi Önkormányzat a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda (6131
Szank, Béke u. 73.), a továbbiakban: köznevelési intézmény) fenntartói jogát, valamint a
köznevelési intézmény 1-8 évfolyamos általános iskolai oktatási-nevelési feladatainak
ellátását, valamint az óvoda nevelési feladatait, mint köznevelési feladatot jogutódlással
határozott idıtartamra 2012. augusztus 31. napjával 2062. augusztus 30. napjáig tartó
idıszakra átadja a Kiskunhalasi Református Egyházközség részére a Kt. 81. § 5.)
bekezdés alapján.
2. Kiskunhalasi Református Egyházközség jelen megállapodás tárgyát képezı intézmény
fenntartói jogát 2012. augusztus 31. napjától 2062. augusztus 30. napjáig tartó idıszakra
átveszi.
3. Felek megállapodnak abban, hogy a központi költségvetés normatív hozzájárulása
és támogatása tekintetében az átadás-átvétel idıpontja 2012. szeptember 1.
4. Felek megállapodnak abban, hogy az Egyház jelen megállapodás 1. pontjában
meghatározott közoktatási-köznevelési feladatot 2012. augusztus 31. napjától
változatlanul ellátja Szank Községi Önkormányzat tulajdonában álló 6131 Szank, Béke
u. 73. szám alatti és a Szank, Béke u. 27. szám alatti ingatlanokban, és az ehhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.
5. Önkormányzat vállalja, hogy jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott iskolai
oktatási-nevelési és óvodai feladat ellátására közoktatási-köznevelési megállapodást köt
az Egyházzal. Az Egyház vállalja, hogy 2012. augusztus 31-ig kezdeményezi a
közoktatási feladatkörében eljáró kormányhivatalnál az egyoldalú nyilatkozat
megtételét.
6. Önkormányzat a 2012. augusztus 31. napjától 2062. augusztus 30. napjáig tartó
idıszakra az Egyház részére ingyenes vagyonkezelıi jogot biztosít a kizárólagos
tulajdonát képezı, természetben 6131 Szank, Béke u. 73. szám alatt található 194. hrsz.
számú és a természetben 6131 Szank, Béke u. 27. szám alatt található 30 hrsz-ú
ingatlanaira. Felek megállapodnak, hogy ennek feltételeit vagyonkezelıi szerzıdésben
rögzítik. Az átadás idıpontjában leltári nyilvántartás szerint hozzá tartozó iskolai oktatásinevelési feladatok és az óvodai nevelési feladatok ellátásához szükséges ingó
vagyontárgyakra vonatkozóan külön megállapodást kötnek.
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7. Az iskolai és óvodai közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya az átadás-átvétel e
megállapodás szerinti idıpontjában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi
XXXIII. törvény 25/A.§-a szerint megszőnik, melyrıl az Önkormányzat a törvény
szerinti határidıben (az átvételt megelızıen legalább 30 nappal) a közalkalmazottakat
értesíti. Az Egyház kijelenti, hogy az intézményben közalkalmazotti jogviszony
munkaviszony keretében foglalkoztatottakat jogfolytonosan tovább foglalkoztatja,
minden olyan munkavállalóval a Munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyt létesít,
aki elfogadja az átvett iskolában való további foglalkoztatását.
8. Az Egyház – az átvett iskola és óvoda mőködésének keretei között – a Kt. 82.§ (6)
pontja alapján kiegészítı hozzájárulásra válik jogosulttá, ennek következtében a
fenntartásában mőködı iskola és óvoda részt vesz a kötelezı felvételt biztosító iskola és
óvoda feladatainak ellátásában. Felvételi körzetnek kell tekinteni Szank község
közigazgatási területét. Szabad kapacitás terhére az intézmény más településrıl is
fogadhat tanulókat.
9. Az iskolába felvehetı gyermeklétszám a jelenlegi befogadóképesség 220 fı, óvodában
75 fı, mely igény esetén bıvíthetı.
10. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a közoktatási-köznevelési megállapodás teljesülési
idejére az 1. pontban meghatározott intézményre vonatkozóan az állami normatíva
igénybevételérıl lemond. Az Egyház vállalja, hogy az intézmény mőködéséhez
szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében az állami normatív és kiegészítı
támogatásokat az intézmény alapítása után haladéktalanul megigényli. Az Egyház
nyilatkozik, hogy mint jövıbeni fenntartó jogosult a közoktatási célú normatíva, mind
pedig az egyházi kiegészítı normatíva hozzájárulásokra, amennyiben a köznevelési
intézmény fenntartói jogát átveszi. Felek nyilatkoznak, hogy a Magyar Államkincstár
elıtt egymással együttmőködnek.
11. Az Egyház vállalja, hogy 2012. augusztus 31. napjától 2012. december 31. napjáig az
iskolában folyó logopédiai továbbá gyógytestnevelési pedagógiai szakszolgálati
feladatokat a jelenlegi formában a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társuláson
keresztül látja el.
12. Az Önkormányzat vállalja, hogy az intézmény szakmai fejlesztését szolgáló
pályázatokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást az Egyház részére megadja. Az
Egyház vállalja, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megadása elıtt legalább 15 nappal
értesíti az Önkormányzatot.
13. Az Egyház vállalja, hogy – a közoktatásról szóló törvényben továbbá a nemzeti
köznevelésrıl szóló törvényben meghatározott módon és formában – biztosítja a
tanulóknak és szülıknek a kötelezı ingyenes szolgáltatásokat, továbbá azokat, amelyeket
térítési díjért (gyermekétkeztetés) vehetnek igénybe.
14. Felek rögzítik, hogy az átadó Önkormányzat az Egyház részére semmiféle anyagi
hozzájárulás biztosítására az átadást követıen nem köteles.
15. Jelen megállapodást bármelyik fél a határozott idı lejárta elıtt bíróság vagy a
törvényességi felügyeletet ellátó szerv által bizonyított közoktatási-köznevelési
feladatkörben bekövetkezı súlyos jogszabálysértés vagy szerzıdésszegés esetén
mondhatja fel. A Felek felmondási jogukat akkor gyakorolhatják, ha a megállapodásban
szereplı kötelezettség teljesítésére legalább egy alkalommal felszólítják határidı
megjelölésével a megállapodást megszegı felet. A határidı megjelölésével a jogszerő
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állapot helyreállításához szükséges idıt biztosítani kell. Az oktatásban részesített
iskolásokra súlyosan sérelmes bizonyított jogszabálysértés vagy szerzıdésszegés esetén a
szerzıdést a törvényben meghatározott fenntartóváltásra irányuló legkorábbi idıpontra
vonatkozóan lehet felmondani.
16. A Felek által kötött vagyonkezelıi szerzıdés érvényben marad, míg az Egyház a jelen
szerzıdésben vállalt közoktatási-köznevelési feladatot ellátja.
17. Önkormányzat felmondhatja a megállapodást, ha az Egyház nem a szerzıdés és a
vonatkozó jogszabályi elıírások szerint gondoskodik a jelen megállapodásban foglalt
iskolai oktatási-nevelési és óvodai nevelési feladatokról.
18. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban foglaltakat 10 évente
felülvizsgálják, melynek egyeztetését az adott év januárjában megkezdik.
19. Az e megállapodásban nem szereplı kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló
törvény megbízásra vonatkozó rendelkezései, továbbá az oktatásra, nevelésre, valamint az
államháztartásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
20. Megállapodó felek a megállapodásból eredı vitás kérdéseket elsısorban egymás között
békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén jogvitájuk rendezésére a
Kiskunhalasi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
21. Felek tudomással bírnak arról, hogy a Jelen megállapodást a helyben szokásos módon
közzé kell tenni.
Jelen szerzıdést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezıt
képviselıik által helybenhagyólag írták alá.

Szank, 2012. május

..................................................
/: Patkós Zsolt :/
Szank Község Polgármestere

..............................................................
/: Édes Árpád:/
Kiskunhalasi Református Egyházközség
elnök-lelkész

………………………………………..
/:Szabó Ferenc:/
Kiskunhalasi Református Egyházközség
fıgondnok
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Vincze Jánosné jegyzı
A Református Egyház átveszi a közoktatási intézményünket, így a fenntartó 2012. augusztus
31. napjától nem az önkormányzat lesz. Vissza kell vonni az igazgatói pályázat kiírásáról
szóló határozatot. Az átmeneti idıszakban 2012. július 2-tıl augusztus 31-ig az
igazgatóhelyettes látja el az intézményvezetıi feladatokat.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta a pályázati kiírás visszavonását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
56/2012.(V.25.) ÖH.
Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
igazgatói állás pályázati felhívásának visszavonásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és
Óvoda igazgatói állásának pályázati felhívásáról szóló 54/2012.(V.16.) ÖH. sz. határozatát
visszavonja.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 20 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Rácz Izabella
jkv. hitelesítı

Varga Ferencné
jkv. hitelesítı
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