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KoZoKTATÁSI MEGÁLLAPoDÁS
Alnely létrejött
Kisú.jszállás Váľos Onkormányzata (székhelye: 5310 l(isújszáIlás, Szabadság tér 1., törzsszálrra:
732693, aclószárrra: |513Ż695-2-16, képviseli: Kecze Istv:ĺn polgárllrester) a továbbiakbalr:
Örrkorrnátryza t. lrrillt közszo|gáItatás el átására köteiezett negbizo,
1

valamint

a Kisújszállási Refoľmátus Egyházkozség (cínre: 5310 Kisújszállás, Kálvirl
Szilágyi Gáboľ elrlöklelkész és okrös

.Tárros

u' 1., képviseiője

gonclnok) rnir-it nregbízott

közőtt a helyi ötrkornrányzatokról szóló 1990. évi LXV. töľvény (otr''; s \\ (4) bekezclése, a
közoktatásról szóló 1993' évi LXXIX' törvélly (továbbiakban: lĺözoktatási töľvény) 31.$ (13)
bekezclése ala1ljárl - a 81.$ (3) bekezclés Íigyelelrrbevételér,elaz általános iskolai nevelés-oktatás
a1só és Íělsći tagozatotr lnitlt kötelező, va1atrrint a gillrnáziulrri, szakközé1liskcllai és szakképzo
ér,Í'olyalllinevelés-oktatás és kol1égiulrri nevelés lrrint nellr kötelező örlkonlrállyzati t'elaclat ellátáSát
szo1gáló intézlllélryíVagyon térítésrrrentesl-lasználatba aclása tárgyában az alr-rlírott helyen és iclőberr a
kö vetkezo ĺ'c]tételek szeľitrt
:

1.)

S.zerzoclő Íělek jelen szeľzőclés előznrényeként rnegál1apítják, hogy Kisujszá1lás Város
onkonrrárryzatának Képviselő-testülete a IB0l2012 (IV 24) szálnú örrkorrnárryzati
hatáľozatábarr kinyilvánította abbéli szánclékát, lrogy az Arany János Altalános Iskola (a
továbbiakban: általános iskola) és a Morlcz Zsigrnond Gilrrnáziulrr, Közgazdaságĺ
Szakközépiskola és Kollégiurrr (a továbbiakban: középiskola; a kettő egyutt: Iskolák) ferrntar1ói
jogát a 20l2l20l3. tanévtol átadja a Kisújszállási Refornrátus Egyházközség részére'

2.)

Szerződő felek jeien szeľzodéselőzményeként negállapítják, lrogy a KözoktatásrőI sző\ő 1993.
évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 3 {) (2) bekezdésére tekintettel aĺnelynek éftelmébenközoktatási íntéznénýa Magyaľországon nyílvántańásba vett egyházi
jogi személy alapíthat és tar1hat fenn - a Kisújszállási Refonnátus Egyházközség kinyilvánította
abbéli szár-ldékát, hogy az 1. pontban megnevezett két iskola fenntartói jogát a 201212013.
tané\'től át kívánja verrni Kisújszál1ás Város onkonnányzatátoI.

3') A

közoktatási törvérry 81. $ (1) bekezdés e) pont alapján Kisújszállás Város onkonrrárlyzata
negbízza a Kisújszállási Református EgyházkozségeÍ, hogy az ilrgyenesetr használatukba
kenilo á1talános iskolában és középiskolában az önkonrrányzat kötelező alapfoku ĺrevelésioktatási és önként váilalt középiskolai feladatait lássák eI az alábbĺak szerint:

a.) Az Iskolák nyitva állnak a torténelmi egyhá'zalłloz Ártozo és felekezeten kívüli, minden
általános és középiskolás koru tanuló elott, akinek a szülei egyetér1enek azza|, hogy
gyennekrik keresztény neveltetésben részesüljön.

b.)

Az Iskoták tanulólétszámát a későbbiekben is a kcjzoktatási töruényben meghatározott
maximális létszám keretein belül biztositja. Az iskolákba járó gyermekek száma:.......

Isko1ákban a nevelést és oktatást a kozoktatási torvény 1 l4' $ előírásainak megÍ-e1elően
illgyelresen biztosítják a tanu1ók részére.

c.) Az
cl.)

Az

osztály|étszáĺnok kialakítása sorálr Íigyelelrrbe veszik a közoktatásí törvény 3. szánrú

rllellékletébelr rogzített létszáIneloírásokat, e llregáIlapoclás pon{ábaIl Íbgla1tak szerit-lt.
4.)

A

ReÍbrrĺrátus Egylrázkozség igénybe veszi a Magyaľol'szág kĺĺzponti kcĺltségvetésérőlszóló
trrillclelrkor lratályos torvéĺryberr Íbgla1tak szerilrti koltsćgvetési hozzájáľu1ást, és nrilrt
irrtézrnényf-erurtańó minclent tlregtesz alrtlak érclekéberr, hogy az illtézrlrérry nĹiködését további
források igénybevételéve]biztosítsa.

s)

Felek rlregállapodnak abban, hogy Kisújszállás Város Öllkorlllálly7'ala az 1') pontban szerepelő
iskolák nrĺĺköcltetésélrezszükséges ingatlanokat - krjlön llregállapoclás szeľint - térítésrnerltesen
biztosítja a Kisújszállási Refomrátus Egyházközség szárrráľa.

6)

A Kisúj.szál1ási Reforrnátus Egylrázközség

1.)

A felek megá1lapodnak

lnincletr ér, október l5' napjáig lnegküldi Kisújszá1lás
Váľos orrkorlrrányzaÍarészéľea hivata]os közoktatási statisztika kitöltott aclatlapjait.
abban, hogy Kisújszá|Iási Reforlrrátus F'gyházközség jeleĺr nregállapoclás

llregkötését követoerr kezcĺelrrényezi a kozoktatási lelaclatköľéberr eljáľó Kolrrrányhivatalná1,

lrogy a Kt. B1 $-nak (11) bekezcléséberr lr-reglratározottak szeľilrt egyo1clalú llyi1atkozatot
tehesselr. Anrennyilren a közoktatási felaclatköľében eljáró Kornrárlyhivatal a hozzájárul'ást
nregaclja, az egyolclalú nyilatkozat benyťritását kör'eto lrevelési évtől kezcloclően a fenntaftó az
egyolcIalĹr nyllatkozat a1apján jogosulttá válik a kiegészítćĺhozzá.járr-rlásra, a közoktatási
rlregállapoclást peclig bánnelyik fél - az egyolclalťr nyilatkozat lllegtételétkövető hatvan napol-l
belül - azotrnali liatállya1 felnrorrclhatja. Feiek rögzítik, lrogy at'lrellnyibell a Kisújszá11ási
Refon'nátus Egyházközség nelrr tucĺ egyolclalú llyi1atkozatot terrni, úgy Kisújszállás Váľos
Önkorlnányzata a fenntaLtói jogot visszaveszi, és ęz a rlregállapoc'lás hatályát veszti.
8.)

Az

ezen llregállapodásban nem szabályozott kérclésekben a Polgári törvénykönyv megbízási
szerzoclésre vonatkozó ľendelkezései, valaIrriĺrt a közoktatási töľvény, továbbá a Magyarország
központi költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törwény eloírásai az irányaďok.

e.)

A

10)

A jelen közoktatási megáIlapodás annak

felek lnegállapodnak abban, llogy az ezen nregállapodás teljesítése sorálr felmenilő vitás
kércléseket először tárgyalás útján próbálják renclezrri, atrrely tárgyalásľól 1iiteles feljegyzést,
illetőleg jegyzőkonyvet készítenek.A peľen kívül nelrr ľelrclezlrető 1ogvitáik eldöntésére felek a
bíľósági utat is igénybe vehetik.
aláírása napján lép hatályba, és Ż0IŻ. augusztus 31.

napjátó1 lratározatlan szól.

i1.) Jelen

közoktatási lnegáilapodást Kisújszál1ás Váľos Önkornányzati Képviseio-testülete a
-l20I2. (. '. '.) számu határozatával,, a Refonnátus Egyházközség Presbitéľiulna ....''''..
szánu határ ozatáv al j óváhagya.
....

-.

1Ż) A Felek

rnegáliapodnak abban' hogy eZ a megállapodás a közalkalrrrazottak Munka
Törvénykonyve alapján tör1énő továbbfoglalkoztatásáľól, a feladatellátásiroz szükséges Vagyon
térítésmenteshasználatba adásáról szóló megállapodásokkal egyritt érvényes.

Kisújszállás, 201Ż. május

llJegbiző

Megbízott

