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Anrely 1étľejött
a Baptista Szeľetetszolgálat Egyházi Jogi Szeľnély(1l l l Budapest, BudaĹoki út 34lb',
adószána: I82648Ż5-1-43; statísztikai számjel: l8Ż64825-8790-5 52-0l ; bankszáĺnlaszám:
1091 800l -00000074-10810001 ) mint fenntaľtó (tor'ábbiakban: Fenlltaľtó)
valalniut

Kisújszállás Váľos Ön ko ľnlán1,złta
(székhelye: 53 10 l(isť1szállás, Szabaĺlság téľ1 .
képviseli: I(ecze Istvárr po1gáľrlesteľ)

lnillt Önkolrllállyzat (továbbiakbalr: Örrkoľrrrńllyzat.1.
együttesen mint szeľződő ťelek (továbbiakban: FeJek) kozött az alábbl taľta]olrrlrral:
Pľeambulunr

Kisujszállás Önkormányzatának Képviselő_testülete kinyilr'állítja azt a szállclékát, miszeľillt
az ÖlrkoľlĺányZat á|tal alapított, 1'l 1lorltban tělsoľolt köZol(tatási intózllérryei a
jogszabályokban előíľt elokészítő trrutlka és r'é]elrrényel<lrregislrreľćse utárr, a jelell
rnegállapoclásban ľögzített rnóĺĺon 2012' szeptetnbeľ 01-jétől a Felrntaľtó ŕerlntartásába
keľüljerrek át azza\, |logy az 1./ pontban tělsoľolt jrrtézn-rényekkelkapcsolatos oktatásinevelési feladatokat a Felrntańó az olrkoľlrrányzattó] átveszi. és azokat az lrrtéznréliyek a
megállapodás rnegkötésekor lratáIyos ala1rító okiľatainak ľellc]elkezései szeľint és a
jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátja.

A

Felek ľögzítik, hogy az Önkorrnányzat ferrrrtaltásában áIlrlak az alábbi közoktatási

intézmények(a továbbiakban röviden: Intézmények):
a./

Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységcs l'eclagógiai Szakszolgálat és Diákotthon
Széklrelye: 5310 Kisújszállás' Rákóczi út 1', HľsZ': 143.
A1apfeladata: nappali rendszenĺ á1talános iskolai oktatás l -8 évťolyamon, pedagógiai
szakszolgáltatás, diákotthorri el1átás
Tanulói létszám 201 l ' októbeľ 1-jén:
Telephelyek:
Hrsz.: 143.
Rákóczi úti iskolaéptilet, I(isĺrjszállás, Rákóczi ĺtt 1'
lftsz' 2178.
Kossutlr úti iskolaépüIet, Kisťljszállás, Kossuth út 2.
Általá.'os Iskolai Diákotthon, Kisújszállás, Deák Ferenc út l4. Hrsz.: 888.

b./

Alapfokú Mĺĺvészetoktatási Intézmény Kisújszá|lás
Székhelye: 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 3. H{gz.: 143'
Alapfeladata: alapfokú műVészetoktatás, zenerňtĺvészeti, táncművészeti és
képzőművészeti ágban
Tanulói 1étszám 2011. októbeľ 1-jén:
Telephelyek:
Mĺĺvelődésiés Ifiúsági KöZpont, KisújszálIás, Rákóczi út 3ld sz' a|atLi' Nagykun Klub
elnevezésíĺépülete és a Nyár u' 8. sz. alatti Alkotóház
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c./

Arany János Általános Iskola
Székhelye: 5310 Kisújszállás, Kálvin u. 3.,Hrsz.: Ż200.
Alapfe1adata: általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamorr, felnőttek esti oktatása 7-8'
évfolyamon
Tanulói létszám 201 1. októbeľ 1-jén:
Telephelyek:

Arany János Általános Iskola, Kisújszállás, KáIvin u' 3 ' sz. Hl'sz.: Ż2O0.
KönyĄár' Kisújszállás, Vásár út 4' Hrsz.: 3082
Y ízibázís, Ecsegfalva, Hrsz 04/7
".
Szabadság téri iskola, Kisújszállás,
Szabadság tél'2' Hľsz': 5'

d'l Illéssy Sándoľ Szakközép- és Szakiskola
Székhelye: 53i0 Kisújszállás, Aľany János u. 1lA,Hľsz:266611'
Alapfeladata: szakközépiskolai és szakiskolai oktatás
Tanulói létszám: 2011' október l-jén:
Telephelyek (onkormányzati tulajdonban lévők):
Illéssy Sándoľ Szakközép- és Szakiskola KisújszáIlás, Aľany J' u. I/a' Hľsz: 2666/I
Rézrnűves isko1ai szakképző hely, Kisújszállás, Vásáľ u' 25 ', Hrsz: 20]7
Tankonyha és tanétterem, Kisújszállás' Dózsa Gy' u.2. Hľsz: 2664

'

e.l ii/Ióricz Zsigmond Gimnázium' Kłizgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
Székhelye: 5310 Kisújszállás, Széclrenyi u. 4. Hľsz.: 2209
A1apfeladata: gimrráziurĺi oktatás, szakkozépiskolai oktatás, kol1égiurni ęllátás
Tanulói létszám: 201 1. október 1-jén:
Telephelyek
Móricz Zsigmond Girnrráziurrr és Közgazdasági Szakközépĺskola
Kisújszállás, Széchenyi u. 4. Hrsz.: 2209
Szécherryi úti oktatási épület' Kisújszállás, Széchenyi u' 3' Hľsz.: 2661
Dózsa Gy. úti kollégiurn, Kisújszállás, Dózsa Gy. u.4.Hl'sz':2661
f./

Váľosi Ovoĺtai Intézménv
Székhelye: 53 1 0 Kisújszállás,

Ifi úság u. 2., Hľsz.: 87 5 l 63.

Alapfeladata: óvodai nevelés
Telephelyei:
Béla király riti óvoda, Kisújszállás, Béla kiľály u'
Bocskai,úti óvoda, Kisújszállás, Bocskai u'
Petőfi ovoda, Kisújszállás, Széchenyi u'
Pitypang ovoda, Kisújszáltás, I|úság u.

43.
9.
2'
Sásastó úti óvoda, Kisújszállás, Sásastó u. 5.
Vasváli ovoda, Kisújszállás' Erdo u' 2'

1. Felek

67'

Hrsz.: 368l

.

Hrsz.:2066'

Hĺsz:2653'
Hľsz.'.8'75163.

Hrsz.: 3306.
Hrsz.: 1082.

megállapodnak, hogy 201'2' szeptember 0l. napjával az Önkományz at az 1./
pontban megjelölt lntézményeket _ az azok fenntartásához sztĺkségesszemélyi és
táĺgyi feltételekkel együtt - a Fenntaltó fęnntartásába adja át' aki vállalja ezen
Intézmények ťenntar1ását és múködtetését,és az Intézménvekszeľződéskötéskor
érvényesen elfogadott alaĺrító okiľataiban riiezített oktatásĹnevelési feladatok
ellátását. A szerződés időtaĺtama: határozat|an, de legalább ot év, mely időszak
biztosítja, hogy az éĺdekelttanulók az iskolai tanulmányaikat a megállapodás alapján
be tudják fejezni.

MLIIVKAANYAG
2.

Az Önkományzat kijelenti és szavatolja, hogy az

átadásra kerülő személyi állornány
jogszabályok szerint az Intézményekľejogeľős
működési engedély, illetve más, a miĺködéshez szükséges hatósági engedély,
hozzáját ll ás beszeľez1rető.

és tárgyi eszközök

aIapjźll'l a lratályos

Jelen szerződés alźLirásával a Fenlrtattó nyilatkozik anól, hogy a jelerr szeľzodésben
meghatáľozott intézményfenrrtartásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai
követelrnényeket, nyilvárrtar1ási kötelezettségeket ismeľi és betafija, és azokat az
Intézményekkel betartatja'

Szerzódő felek ľögzítik, hogy a Fenntafiő kizáľóIag a Ż012' évi költségvetési
tölvérryben meghatáľozott lrolrnatív tárĺogatás és egyházi kiegészítő támogatás
együttes összegébol tudja firranszíľoztri a fenltańói feladatainak ellátásź].t, ezéi
amerulyiben az Intézlnények után igényellrető á11arni notĺnatívfeladatellátási
nonnatíva és egyhází kĺegészitó támogatás együttes összege bármikoľ a jövőben a
Ż012' évi ugyanezen jogcímĹl tárnogatások együttes összegéhez képest 10 (Tíz) %-ot
meghaladó mér1ékbęncsökken' a Fetrlrtafió a jelen megállapodásban foglalt
fęltételękkel nem tudja vá|Ia|ní az hrtézmélryek fenntar1ását. Ez esetben szükségessé
válik egyeztető táľgyalások lefolýatása, jelen megállapodás módosítása: az

intézményi költségvetés és az ölrkormányzati támogatźs rnódját és mértékétilletően. A
Felek rögzítik, hogy amenrryiberr a módosításban 1 (egy) lrótrapos hatáĺidőn belül nem
tudnak megállapodni' úgy a jelen szeľzodés és az átvett IntézlnényekFenrrtartó áItali
fenntaltása lelretetlenül és ezelr okból a szeľződés lelretetlenülés miatt rnegszűnik. Ez
esetben a csökkentett fiĺlanszíľozásúhórrap első napjával a lehetetlęnülés időpontjában
lratályos jogszabä|yi ľendelkezések szerir-rti feladatellátásľa kötelezett (továbbiakban:
Feladatellátásáľa kötelezett) jelelr szeľződés 28. pontja szeľinti finanszíľozási
kötelezettsége lép hatályba' és a Feladatellátásáľa kötelezett köteles az Intézményeket
saját fenntartásba vonni, vagy a fenntaftásĺa köteles liatóság, személy irányába a
fenntartás źÍvételéhez
szükséges intézkedéseket megtenni, az átmenęti időszakbarr a
működés feltételei biztosításával.
5.

Felek megál1apodrrak abban is, hogy amennyiben a rntiködéshez szükséges engedélyek
2012. szeptember 01. napjáig valamennyi Itrtézmény vonatkozásában nem emelkedtek
jogeĺőre, vagy jogeróre emelkedtek, de az Intézmények után járó állarni feladatellátási
normatíva és egyházi kiegészítő tánogatás együttes, időarányos ósszege 2012.
december 15. napjáig nem keľül folyósításľa a fenlitaltó ene kijelölt számláján, ajelen
szerződés szintén lehetetlenülés okán 2013. januáľ 1. nąján megszűnik, ez esetben is
az 5' és 28. pont szerinti ręndelkęzéseket kel1 alkalmazni.

A

Fenntar1ó a jelen szeľződésben vállalt feladat teljesítésérőlévente, a taĺévvégét
követő három hónapon belül írásban beszámolót készíIaz Önkormányzat részéreés a
feladatátadást követően erĺől is külön beszámolót készit az Önkormányzat részéľe.

Ezen túlmenően a Fenntadó vál1alja, hogy a tanévre vonatkozó lényeges elképzeléseit,
pedagógiai pľogĺamját, vezeÍői megbizásra vonatkozó javaslatait és az átvételľe kerülő
intézményekvonatkozásában telvezett lényeges változtatásait a helyi érdekekre
tekintettel előzetesen és szükség szerint véleményezleti az onkományzattal, így
kĹilönösen a pályázali elképzelésekkel, pedagógiai programmal szervezeti és működési
szabćlyzattal, beiskolázási kérdésekkel, szewęzęli változtatásokkal kapcsolatban,
továbbá együttműködik az Önkormányzat helyi trĺľsadalmi, kulturális és oktatási
elképze1ései megvalósításában'

Felek rögzítik, hogy a Fenntarto az Intézményekben elhelyezett, tanuló gyermekeket,
személyeket legalább a jelenlegivel azonos színvonalú nevelésben és oktatásban
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részesíti,és biztosítja az Intézményekben a vallás- és világrrézeti szabadságot' A
hitéleti és egyéb, az egyházi jellegből adódó, jogszabźiy által is biztosított fenntartói
jogokat, képzéseket jogosult gyakorolni, folytatni, a nevelési-oktatási programjában
szabad váIasztás alapján éľvényesítelri.A Fenntaľtó kijelenti, I'logy az ílyen jellegű
tevékenységeiben az örrkéntes ľészvételelvét fogja érvényesíteni.

9. Felęk

megállapodrrak' hogy az Irrtézmérryekhasználattra és aZ otl biztosított
szolgáltatásokľa relrdelt, az 1. porrt szeľinti címeken található Ingatlanokat, az azokbal'l
lévő felszerelési tfugyakal, ingókat, eszközöket a továbbíakban röviden: Ingóságok
az Oĺkoĺmányzat tédtéslnellteserr biztosítja a Fellntaltó részéľe,mindaddig, ameddig
ott a Fenntaltó oktatási-nevelési tevékerrységet folýat a működési errgedé1yek alapján.
Az Önkorrnányzat szavatolja, hogy az átaclott intézmények, ingatlanok, ingóságok
szálna alapjál'l a nrűködési elrgedély beszeľezhető' azaz az önkonn lyzat garaĺtá|ja,
hogy az ilrtézménya r-revelési-oktatási ir-rtézmérryek rnűködéséről szőlo |\/\994' (YI'
8.) MKM relrdelęt 7. sz. nrellékletében foglaltak szeľirrti kötelező eszkózjegyzékében
előír1akkal ľerrdelkezik, és azokat a feladatellátás éľdekébenátadja' Felek
megállapodrrak abban, liogy az onkoIrnányzat aZ áladás éľdekébena mttködési
engedély benýjtásáig leltárt készít.

]0. Felek az 1. pont szerirrti hgatlanok lraszrrálatának ęzęn túlmęrrő kérdéseiről külön
megállapodást kötrrek.
|1.

Az ĺlltézményekŻ01Ż. szeptembeľ l -jétől decernbeľ 3 -ig történő ftnarrszíľozásáról
1

a

Felek külön megállapodásbatr ľendęlkeztrek.
12.

13.

Az

Önkorrn ányzat a rnűködés megkezdésélreza jogszabálybatl lĺeglratáľozott
feltételek biztosítása köľéberr a jelen szerződés szeľinti kötelezettségvá1lalásaiľól külöri
nyilatkozatot is kiál1ít' mely az engedélyezési eljárásban felhasználásra kerül.

A Fenntaftó vállalja, hogy lnilrd az onkoImányzat által biztosított forrásokat, rnind
pedig a részérefolyósított nolmatívát a jogszabályban meghatáľozottak szerint
haszná|1a fel, és az ene vonatkozó elszámolási kötelezettségének határidőre eleget
tesz.

14.

Felęk megállapodnak, lrogy a jelen szerzodés hatálybalépéseesetén az intézmények
jelenlegi közalkalmazottai közül a Fenritartó a köza|kalmazottak jogállásáľól 199Ż' évi
XXXIII' töruény (a továbbiakban: Kjt.) 25lA. $-a szerirrti átadás keĺetében
fót
munkaszerződéssęl és a Fenntartó rrem állarni ferurtartói státuszából és a Munka
Törvénykönyve aIkalmazásábőI fakadó eltérésekkel továbbfoglalkoztat, amennyiben a
kózalkaImazott ezt elfogadja. Az átadáLs napja Ż01Ż. szeptembeľ 01. napja.
Ha a közalkalmazott a Fennta1tónál történő további foglalko ztatástlhoz hozzájáni, a
Feĺurtartó köteles a kóza\kalmazoÍŁal munkaszeľződést kötni. A munkaszeľződés
megkötése során a Fenntańót köti a Kjt' 25lA' $ (3>(4) bekezdése alapján adott
tájékoztatźs, az abban foglaltaktól csak a közalkalmazott kífejezett hozzájár',,t1ásáva|
lehet eltémi. Az onkormányzat az áÍadts napjával köteles íľásban értesítenia
közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony KJt' 25/A' $ (l ) bekezdés szerinti
megsziĺnéséľől.

15'

a Kjt. 25lA' s szerinti szervezeti egységen, melyet az
onkormányzat átad, az 1. pont szerinti Intézményeket külön-külön értik, és csak és
kizfuóLag a jelen szerzőđésmęllékIetében személy szerint megnev ezętt, az
Intézményeknéljelenleg foglalkoztatott
fó közaIkalmazottat.
Felek rögzit|k, hogy

-
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16.

A

11'

Az

18.

fenntartó vállalja, hogy az átađásľakeľülő közalkalmazottak
átvett Intézményeknéla jogszabályok szeĺint biztosítja.

ľészvételijogát az

átvett közalkalmazottak vonatkozásában a Fenntaltólrál/átvett Intézménynél
létesült munkaszeľződés alapján a közalkalmazott murrkabéľe(szernélyi alapbéľének,
bérpótlékainak és egyéb béľelerneirrek együttes összege) nem lehet alacsonyabb
mér1ékťl,rnint az átadást megelőzően irányadó illetményének és a jogszabály, illetve
kollektív szeĺzodésalapján járó illetménypótlékairrak együttes összege, kivéve, ha
valarnely közalkalrnazotti illetrnénypótlék rnegál1apításáIiak alapjául szolgáló
köľülmény a munkaszerződés megkötését követően már nęm áll ťenn. A személyi
alapbéĺbe a közalkalInazotti i11etrnénypótlékok beépíthetoek.

Az átvett

közalkalmazottak voĺlatkozásában: a halátozatlan időtar1anrú
közalkalrnazotti jogviszorry esetén - eltéľő törvényi rerrdelkezés lriányában - a
Fenntartóĺrál/átvett Intézmélryrré|hatátozat\an időtartamú jogviszoný kell létesíteni;
teljes munkaidőberr történő fog1alkoztatás esetén a Ferrntartónáli átvett hrtézménylél
teljes munkaidős jogviszoný kell létesíteni; a Fenntar'tónál/átvett Intézményrrél
létesíterrdő jogviszony tekintetében pľóbaidő nem kĺjthető ki.

19.

Az

átvett közalkalmazottak vonatkozásában a Fenntafiónál/átvett Intézménynél
létesítetttnunkaviszonyľa a Munka Törwénykönyve rendelkezéseit ke1l alkalmazni
azza| az eltéľéssel'hogy a közalkalmazottnak az Intézménynélközalkalnrazotti
jogviszonyként elisrner1 idejét úgy kell tekirrteni, mintha azt a Fenntartólrál/átvett
Intézménynéltöltötte volna el.

Ż0.Ha az átvett közalkalrĺazottak vonatkozásában a nunkaszeľződés megkötésével
létesítettjogviszolly lnegszĹinése, illetve rnegszüntetése esetén a közalka|mazottat

felmolrdási idő, valamint végkielégítés
illeti meg, annak mértékétaz Intézrnényné1és a
Fęnntartónál/átvett lrrtézrnénynéljogviszonyban tö1tött idő együttes tartamáIrak
figyelernbevételével' a jogviszollyľa iľányadó szabályok alapján kell rnegállapítarri.
Ettől eltéľőerr a fellnondási ídő, valamirrt a végkielégítés
rnértékétaz lntézrnélryrrélés
jogviszonyban
a F enntaftőĺlá|látvett IntéZménynél
töltött idő együttes tańamának
figyelembevételével és e töľvénynek az átadás napján hatályos szabáIyai szeľint kell
lnegállapítani, ha az az átvętt köza|ka|mazottra ĺézvekedvęzőbb.

21.

22'

Fenntartő/átvetÍ Intézménya közalkalmazottnak az Iĺtézménynél
fennállt
jogviszony
jogviszonyból szálmazó igényéért,vagy ezęn
megszűnéséből eredő
igényéltnem felel, a Ferrrrtartó/átvett Intézmény nem az Intézmény különös
fennállt jogviszonyból szánnaző igéný az
munkáltatói jogutódja' az Iĺtézményĺél
onkormányzattal szęmben lehet érvényesíteni.

A

A Kjl. 25lA-B.

$-a szeľinti eljárásnak a munkavállalói érdekképviselettel töľténő
egyeztetését,valamint a szükséges eljárást az Önkoĺmányzat köteles elvégezni,
melyben a ťenntańó a jogszabály szerint szükséges nyilatkozatokat megÍeszi. igy az
onkormányzat 2012. június 30-ig' de |egkésőbb az átadást megelőzően hatminc
nappal koĺábban ÍĘékozÍatjaaz énntelt közalka1mazottakat, a munkáltatónál
képviselettel ľendelkező szakszęrvezetet és a kozalkalmazottt tanácsot
(közalkalmazottí képviselőt) az átađás ídőpontjáĺól' okóró[ a közalkalmazottakat
érintő jogi' gazdaságs és szociális következményeiről, tovźhbá a szakszervezettel és a
kőzalkalmazoÍti tanáccsa1 (közalkalmazotti képvise1ővel) konzultációt kezdeményez a
közalkalmazottakat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekől.
A fenti tájékoztatássa1 egyidejrĺleg az onkormanyzat és a Fenntaľtólźĺtvet|Iĺtézmény
köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat anól, hogy az átadást követően a
kóza1kalmazot| foglalkoztatását a Fenntaľtó/átvett Intézménybiztosítja. A
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tájékoztatásnak tartalmaznĺa kell a további ťoglalkoztatást biztosító munkaszeľződés
tar1almi elemęiľe vonatkozó ajánlatot, továbbá azokat a kötelezettségeket is,
amelyeknek a kozalkalmazott a jogviszony létesítésétkövętően a jogviszonya
fenntaltása érdekébęn köteles eleget tenni.
A közalkalrĺazott a felrtiekben meghatáľozott tźljékoztatás kéZhęZvéte|étőlszámított

15 (tizenöt) napon belül az Önkormányzatrlak írásbarr nyilatkozik, hogy a
Fenntartónáliátvevő Intéznónynél töńénő további foglalko ztatásához hozzájáĺú-e.
Ha a közalkalrnazotÍ aZ előírt határidőn belül nęm nyilatkozik, úgy kell tekirrteni,
mintlra nem járulnahozzá a további foglalkoztatásálroz.
Ha a közalkalmazott az átvevő mur*á1tatónál tör1énő további foglalkoztatásálioz lrem
1át'uI hozzá, az Önkorrnányz at az átadás napjával köteles íľásbarl értesítelria
közalkalmazoltat a közalka|mazotti jogviszony megszťrnéséről,valamint kötęles a
közalkalmazott számáta a Kjt.-ben megállapított végkielégítést- határozott idejĹi
jogvlszony esetén a Kjl.27' $ (2) bekezdésébenmeghatáľozott átlagkeresetet megťrzeüri.

23' Felek megállapodrrak, lrogy amenrryiberr a jelen szerzódés megszűnésekoľ hatályos
jogszabályok a|Ąán az Önkományzat visszavételi kötelezettsége lép életbe, a 1. pont
szeľinti ]ntézmények vonatkozásában, az ahhoz szükséges létszárnban a ferrntafió
alkallnazottai közul azokat, akiket a Fenntaftó/átvett Ilrtézlnény jelen szeľződés
alapján átvett, az Önkoľmáryzat tovább foglalkoztatja.

24' Szeľződó felek kijelentik' hogy a jelerr szeľződés megszűIrésekoľ - az oĺrkor'lnányzat
visszavételi kötelezettsége esetélr - az onkolrnálryzato t az áIta\a visszavętt Irrtézmélry
vonatkozásában fenntaltási, nig az áÍadott ťoglalkoztatotti létszám vonatkozásában
továbbfoglalkoztatási kötelezettség terheli a Munka Töľvénykönyve volratkozó
jogszabá1yi ľendelkezéseirrek megfeleloen (elenleg 8ó/B - 86/E' $).
25. Felek rnegállapodnak, hogy - jelen rnegállapodás 5. pontjában rnegjelölt tálnogatás
csökkerrésének esetét kivéve - a Fenntar1ó 2013. január ĺ. napjától a jelen szerződés
hatálya alatt vá|la|ja a főállású munkavállalók részére havi 5.000.- Ft összegű étkezési
utalvány biztosítását, az aktuáliS havi fizetés kiegyenlítésévelegyidejűleg.

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés hatálya alatt a Fenntaltó vállalja a Kjt.-ben
megjelölt jubileumi jutalmak kiegyenlítését.
Fenntaľtó vállalja' hogy az átvelt főállású munkav álla1ók részéręjáró szabadságot
továbbĺa is a Kjt. ĺende1kezéseiszerinti mértékbenbiztosída.

26. Felęk rögzítik, hogy a jelen szeľződés hatálybalépésétkövetően a Fetrntattó az
Ilrtézményekbenönállóan és saját felelősségére gazdálkodik, de a fennállt tanulói
jogviszonyok kivételévelaz átadás napján fennálló szęľződések nem kötik. A
1raĺrnadik személyekkel kötött

szerződésekbol erędő igényekéľta Fenntaľtó nem felel,
kivéve, ha a Felek külön íľásbe1i megállapodása a\apján az onkormányzatnak
fenntaľtási kötelezettséggel járó pályázata vagy más kötelezettsége alapjtln a Ferrntańó
ezen fenntartási és egyéb kötelezettségeket írásban vál1alja.
27 '

Fęlek a jelen szerződés lényeges elemeként rőgzit1k, hogy a finanszírozási és egyéb
jogszabálý, vagy más, a mlĺködést lényegesen befolyásoló körülmények nem
járhatnak az átvett Intézrnényekben tanuló tanulók jogainak séľelmével'ezért felek
megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a jelen szerződés vagy a fenntartás
megszűnése időpontjában jogszabály szerint a jelen szerződés szeľinti nevelési
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oktatási feladatok ellátása, biztosítása tnár részben vagy egészberr ne|n aZ
Örrkormányzat kötelezettsége, vagy azt bármely okból az onkorrnányzat ellátni'

átveruli nem tudja, az onkormányzat vállalja, hogy közľeműködik
megoldásában'
28.

a helyzeÍ mielőbbi

Felek kötelesek egyĹittműködni és mindęn szükséges liyilatkozatot kellő időben
megtenni a 1' pont szerirrti Intézményekmiiködési errgedélyezési, ferrrrtartóváltási
eljáĺása során is, és kötelezettséget vállalnak a jelelr szeľződés és kapcsolódó
szeľződései rnegfelelő nródosítására, kiegészítéséľe,aInennyiben ezt bálĺnely
engedélyező vagy nomatív támogatást folyósító szerv előílja' és az lrem ellentétęs a
szerződó felek szęrződéskötési szándékával Az Önkorrnáĺryzat vállalja, hogy
legkésobb 2012. május 75-ig az Intézményrnűködési engedélyezéséhezszükséges
dokurnerrtácíókat teljes könĺen a Ferultattó retrdelkezéséľebocsátja, illetve a
rntiködéslrez szükséges tárgyi eszközöket legkésobb 2012' augusztus 31-ig tételes
leltár alapján átadja; vállalja' lrogy a jogszabályban előírt hatáľidőig az átadás és a
20l2. szepternber 01_jével kezdődő működéshez szükséges clörrtéseket neghozza'

29. Felęk ezen együttműködési kötelezettség körébelr ľögzítik, hogy a fenrrtartót illętő
állarní norrnatív és egyházi kiegészítő támogatás nregszeľzése köľében is
együttrnĹrködĺiek az alábbj ľendelkezések érvérryľejuttatása éľdekéberr:
,r38' s A közoklaldsi közfelaclcĺoĺ elltiĺó eglhćlz cĺ lloľnlalíl,hozzćĺjaľulcisonés ĺdnlogdason ttil
az eg\,hdzclk hiléleli ćs kozcélzi tel,ékenységćnekanyagi felléĺeIeil'őI'szóló 1997' éyi CXX]V'
ĺönény (a lol,ćlbbiakbal: az eglhćlzak ĺcínlogclĺdsćlľólszóló tö^,áry, 6' f-ciban
megh (iľozoltak 'szeľinĺ kiegészílő ĺćrn\ogatósľtł jogostłlĺ. A ĺámogĺĺĺťlsi
összeg - 'ftiggel]eniil űz
igénybę yg11 közoklcttćtsi szolgálĺtłás szánaĺól - 230 000 .foľinĺ/él,,nlinden yĺĺIós - cĺ
közokĺclásľól szóló ]993' évi LXXIX. Íöľ|,élly (a tol,tibbiclkban Közokl' t|') ]' nlellćklelében
"
nrcghc ćĺľozotĺűkSzeľint szťt líÍolĺ- gleľnek-, ilIe^le tcnulólélszťin
uĺťln,clnlely a íenntaľĺo
egyházaĺ illeti neg óyodai eIIáĺoĺĺak,iskolai kozĺsneľeĺioklclĺásban, szakkćpzési elnléleĺi
oklaĺásban, 8),ógypedűgógiai oktatásbąn -, cĺ Maglcłľ Köztdľscl'stig 201]. évi költségeĺéséről
szóló 20]0' él,i CLXIX' töľyény 3. ntelléklet )5' pont a)-d) alponĺja c apjćln 2012' cłl'lgl'łsztlls
31-éig, a 3. nelĺéklet15. pont a)-d) alpontjában 20)2. szepĺenlbeľ ]-jétől fgyelełnbe ýeheĺő ĺdľĺé|]i(8 és 4 havi), illene ĺźtlaglétszánla,'ĺ,alclnlint cl 16' ponĺ bb) alponlja szeľinti koľai
fejlesztésben és a ]6. pont bc) alpontja szeľillti fejleszĺő Jelkészítésbenľésztvevő
gyeľnlekeknek, ĺalltlólnak a 3' nelléklet Kiegészítő szabĺiblok 10. pont h) ponĺja szerfu!
szćimíĺolÍléĺszćinaalapjćln' E kiegészítő tćimogatáSľa az egyhťĺzcl felsőoktaĺdsi intézménye
gyakoľl ó intéznlćnyében okl atotlj0i l'ltáll nem jogost ĺ'

(6) Az e paľag'afusban nleghatáľozott közoktatási céIúnornnĺív hozzeijáľtlás és łctnogatás
kizćlľólag az olyan intéznlényben ellĹźtott, oktotott után vehető igénybe, anlely intéznlény
mĺĺköclési engedélyében az igényjogosultsćłgoĺnlegcllapozó lel,ékenységekeĺeglséges
szeľkezełbe foglalják, valanlinĺ feIadatellĺitťlsi helyenként a legnlagasabb gleľnlek- és
lanlllólćtszúm clz oklatás nunkaľendje (nappali, esli, Ie'ĺ,eIező) szeľint szeľepel. Sajćłlos
nel,elési igényű głeľnlekek, tant ók után akkoľ vehelő igénybe a noľnruĺíyhozzćljtiľlĺltis éĺ'
ĺálllo4[rtćrs, hcl az inĺéznlénynlĺĺködési engedéIye nleghaÍáľozza a Közokl. l't,. ]2], S (1)
bekezdés 29. pontja szeľht a foglaĺékosság típl$át is.
(7) Á (2) bekezdés szerinti kiegészítő tćunogatás azon glernekek, ĺu1ulók után igényelhető,
akik olyan nevelési-oktatási iłltézménybenveszik igénybe a közszolgalĺatast, anlel:łik szeľepel
a székhelv szcľint illelékes negyei' fővćlľosi önkornálpzat feladalcllálási' iltćznćnvhdlózałnlűködteĺés i és.fe.i le szĺési teľvéb en.

A

(7) bekezdés szeťinti lámogatĺźsokfolyósíłásáĺlak előfelĺétele a nel,elési-oktatĺźsi
intéznényköltség,etésének a Közokt. ty. 118' s Q) bekezdésében nrcghatćrrozottak szeľinti
nyilvánosságra hozatala. [A 2011' évi CLXXXVII. tv' Magyarorsztlg 2012' évi
központi költségvetéséĺő1]
(8)
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,,Ki kelI kćľni az iskolaszék yélenlényéla pedcĺgógicli pľog'clnl elfogacltisa, ĺol,úbbiia 8I' $ (l)
bekezclésének e) ponĺjćlball meghatáľozotl közokĺć iisi nlegdllcĺpoclćłs tlegkötése előlĺ.
(5)

Az iskolaszék jallaslatlellő jogkôľľel rendelkezik

cl

nel,elé'si-okĺcllćlsiinlćznéĄ, nlĺikocléséyel

kapcsolaĺos yalcnnennyi kéľdésbenküIonos lekhreltel

a

nel,elési-oklcllasi illĺéznlény

iľťłrylíĺásál,tl yezelő szenúb,ó|, clz iłltéznlényegé''zél|,űg)) a lalll'llók nag)lobb CsoPoľĺjćtĺéľi17ĺő
kéľdésekben'' IköZoktatásľól szóló 1993. évi LXXIX. törvény]

31. Jelen szerződés 2012. szeptenber 01. napjáIr lép liatályba' feltéve, liogy ezen
időpontig a fenntaftó az 1. ponl szerinti intéZményekben folyatandó nevelésí, közoktatási
tevékenységľevonatkozó működési és egyéb szükséges hatósági engedélyei jogeľőre
emelkedtek. Amennyiben ęrre bámely okból a ťerrrrtar1ó az 1' pont szeĺinti
ilrtéznrényekben folyatandó l1evelési, közoktatási tevékenységre Vo11atkozó 1nűködési és
egyéb szükséges hatósági engedélyek jogeľős példányaival Ż01Ż' szeptember 01. napjáig
ĺlęm ľendelkezik, jelen szeľződés tninden további jogrryilatkozat rrélkül rnegszűnik, és az
Ilrtézrnérryek fenntaĺtóí jogai és kötelezettségei az Önkoľllrányzatot illetík.

.........,2012.

orrkolrnányzat

Ferrntartó

