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MEGÁLLAPODÁS

közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozásáról, működtetéséről és
finanszírozásáról

(a módosítással egységes szerkezetben)

Megállapodást kötő felek:

egyrészről 
- a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás, székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. (a

továbbiakban: Társulás), 
másrészről

- Bócsa község önkormányzata, székhelye 6235 Bócsa, Rákóczi utca 27.
- Császártöltés község önkormányzata, székhelye 6239 Császártöltés, Keceli út 107.
- Csengőd község önkormányzata, székhelye 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35.
- Imrehegy község önkormányzata, székhelye 6238 Imrehegy, Kossuth tér 11.
- Kaskantyú község önkormányzata, székhelye 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16.
- Kecel város önkormányzata, székhelye 6237 Kecel, Fő tér 1.
- Kiskőrös város önkormányzata, székhelye 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
- Páhi község önkormányzata, székhelye 6075 Páhi, Vasút utca 2.
- Soltszentimre község önkormányzata, székhelye 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.
- Soltvadkert város önkormányzata, székhelye 6230 Soltvadkert, Kossuth L. utca 6.
- Tabdi község önkormányzata, székhelye 6224 Tabdi, Kossuth L. utca 9.
- Tázlár község önkormányzata, székhelye 6236 Tázlár, Templom köz 2.

(a továbbiakban: önkormányzatok) megállapodnak, hogy az önkormányzatok a
feladatkörükbe tartozó, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti oktatás és nevelés feladat ellátását
2007. augusztus 1. napjától határozatlan időre a Társulásnak átadják, illetve az átvett feladat
ellátásáról a Társulás – a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel – e célra alapított
költségvetési szerv, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Köot.) 33. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti közös igazgatású közoktatási intézmény (a továbbiakban:
közoktatási intézmény) útján gondoskodik.

A megállapodást kötő felek rögzítik, hogy a kiskőrösi kistérséghez tartozó önkormányzatok
2004. szeptember 30. napjával létrehozták a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulást. A
Társulás megalakításáról szóló társulási megállapodás III. fejezete a közoktatási feladatok
társulásban történő ellátását a teljes kistérségre vonatkozóan tartalmazza, de a Társulás tagjai
közül 

- Akasztó község önkormányzata, székhelye: 6221 Akasztó, Fő utca 40.
- Fülöpszállás község önkormányzata, székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kossuth L.u.2.  
- Izsák város önkormányzata, székhelye: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

a közoktatási feladatait továbbra is önállóan látja el, a megállapodás megkötésében nem vesz
részt.
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I.
A megállapodás tárgya

1. Jelen megállapodás alapján a Köot 86. § (1) és (2) bekezdésében előírt óvodai nevelés
és általános iskolai oktatás (mint kötelező), valamint a 86. §. (3) bekezdésében foglalt
középiskolai és szakiskolai, valamint kollégiumi ellátás (mint önként vállalt) feladatok
közül:

- Bócsa, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Páhi, Soltszentimre, Tabdi,
Tázlár községek az óvodai nevelés és általános oktatás,

- Kecel és Soltvadkert város önkormányzata az általános iskolai oktatás,
- Kiskőrös város önkormányzata az óvodai nevelés és általános iskolai oktatás,

továbbá a középiskolai és szakiskolai, valamint kollégiumi ellátás

feladatát átadja úgy, hogy:

a) a feladat ellátásához az önkormányzat tulajdonában lévő oktatási és az oktatást
kiszolgáló egyéb intézményi épületre, valamint a feladatellátást szolgáló, 2007.
július 31. napján az intézmény használatában lévő valamennyi – értékben vagy
érték nélkül nyilvántartott – eszközre a Társulásnak 12 évre1 térítésmentesen2

használati jogot biztosít.

b) a saját konyhát fenntartó önkormányzatok az átadott feladaton belül továbbra is
vállalják a gyermekek, tanulók étkeztetését azzal, hogy a Társulást, mint fenntartót
a gyermekétkeztetés után megillető állami támogatást a Társulás a feladatot ellátó
önkormányzatok részére adja át,

c) a Társulás által fenntartott közoktatási intézmény működtetéséhez e megállapodás
alapján havonta hozzájárul, illetve vállalja a fejlesztési kiadásokat.

2. A Társulás vállalja, hogy 2007. augusztus 1. napjától az átvett feladatot ellátja úgy, hogy:

a) 2007. augusztus 1. napjától a közoktatási intézményt megalapítja, illetve
működteti, valamint ellátja mindazokat a feladatokat és hatásköröket, melyeket a
Köot. a közoktatási intézmény fenntartójának meghatároz,

b) az önkormányzattól átvett vagyont a közoktatási intézmény használatába adja,
illetve azt kizárólag az átvett feladat ellátására hasznosítja,

c) fenntartói döntéseit az önkormányzat véleményének figyelembevételével hozza
meg olyan kérdésben, melyben e megállapodás az önkormányzatnak
véleményezési jogot biztosít, továbbá a közoktatási intézmény oktatási
feladatainak, illetve működtetésének, fejlesztésének meghatározása során
együttműködik az önkormányzatokkal,

                                                
1 A 72/2007. (XI. 21.) Többcélú Társ. határozat alapján módosított szöveg
2 A 7/2008. (II. 07.) Többcélú Társ. határozat alapján módosított szöveg
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d) az önkormányzat illetékességi területén működő tagintézményből iskolai évfolyam
vagy a tagintézmény megszűnése miatt bejáró általános iskolai tanulók szállításáról
iskolabusz működtetésével gondoskodik,

e) a hatékonyabb feladatellátás érdekében – a közoktatási intézmény belső szervezeti
egységeként – decentrumokat jelöl ki, melyek ellátják a decentrumhoz tartozó
önkormányzatok illetékességi területén lakóhellyel rendelkező gyermekek, tanulók
igény és lehetőség szerinti felvételét, valamint a közoktatási intézmény belső
szabályzataiban meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatokat.  Decentrumként:

- Csengőd község illetékességi területén működő tagintézmény a soltszentimrei,
- Kiskőrös város illetékességi területén működő tagintézmények, illetve a központi

igazgatás szervezete a páhi, tabdi és kaskantyúi,
- Kecel város illetékességi területén működő tagintézmény a császártöltési és

imrehegyi,
- Soltvadkert város illetékességi területén működő tagintézmény a bócsai és tázlári 

tagintézmények feladatainak ellátásában vesz részt.

II.
A megállapodás célja

A megállapodást kötő felek jelen megállapodást abból a célból kötik, hogy az
önkormányzatok

a) a közoktatási feladataiknak hatékony módon tudjanak eleget tenni,
b) az egy gyermekre, tanulóra eső fajlagos költség csökkenjen,
c) hatékonyabb és sokrétűbb feladatmegoldás valósulhasson meg,
d) növekedjen a pedagógiai munka szakmai színvonala, a szakos ellátottság, megoldott

legyen a pedagógusok helyettesítése,
e) nagyobb lehetőség nyíljon a pályázati források igénybevételére,
f) a koncentrált beszerzések, felújítások, és beruházások eredményeként

költségtakarékosabb működés valósuljon meg.

III.
A közoktatási intézmény működésének finanszírozása

1. A közoktatási intézmény működését a Társulás a költségvetési törvényben vagy más
jogszabályban meghatározott normatív állami hozzájárulásból, egyéb központi,
központosított vagy fejezeti támogatásból, valamint a kistérségi társulásban ellátott
feladatra tekintettel igényelhető kiegészítő támogatásból (a továbbiakban együtt:
állami támogatás), az intézmény saját bevételéből, bármilyen jogcímen kapott vagy
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átvett pályázati, alapítványi és egyéb, államháztartáson belüli vagy kívüli
támogatásból, átvett pénzeszközből, továbbá az önkormányzatok pénzügyi
hozzájárulásából finanszírozza.

2.  Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az önkormányzat illetékességi
területén működő tagintézmény (a továbbiakban: tagintézmény), valamint a
közoktatási intézmény központi igazgatásának működési kiadásához 

f) a tagintézmény bevétellel nem fedezett kiadásának mértékéig, valamint
g) a központi igazgatás bevétellel nem fedezett kiadásához önkormányzatonként

azonos százalékban megállapított mértékig

havonta hozzájárulnak úgy, hogy a központi igazgatás működéséhez biztosított
önkormányzati3 hozzájárulás összességében és – a tagintézményekre jutó kistérségi
kiegészítő támogatást alapul véve – önkormányzatonként sem haladhatja meg a kistérségi
kiegészítő támogatás negyven százalékát. A I/2. d) pont szerint bejáró tanuló lakóhelye
szerinti önkormányzat köteles továbbá havonta megfizetni az iskolabusz üzemeltetés
bevétellel nem fedezett kiadását.
Az önkormányzatok vállalják, hogy az általuk vállalt pénzügyi hozzájárulás nem
teljesítése esetén a VI. 5. pont szerint járnak el.4

3. Az önkormányzat pénzügyi hozzájárulásának kiszámítása szempontjából:

a) a tagintézmény bevételének minősül: a tagintézményben oktató pedagógus, a
tagintézményben ellátott gyermek, tanuló oktatása, nevelése, illetve a
tagintézményben ellátott egyéb feladat után létszám vagy más mutatószám
alapján igényelhető állami támogatás, kivéve az iskolabusszal utaztatott
gyermekek, tanulók alapján járó kiegészítő támogatást, a tagintézmény saját
bevétele, valamint a tagintézmény pályázati, alapítványi, vagy egyéb,
államháztartáson belülről vagy kívülről kapott támogatása, átvett pénzeszköze,

b) a tagintézmény kiadásának minősül: a tagintézmény működése során felmerült
valamennyi működési kiadás,

c) a központi igazgatás bevételének minősül: minden olyan bevétel, mely
tagintézményhez nem kapcsolható, 

d) a központi igazgatás kiadásának minősül: a közoktatási intézmény vezetőjének
és helyetteseinek, az intézményvezető, illetve helyettesei munkáját segítő
ügyintézőnek, a közoktatási intézmény gazdasági szervezetének, a központi
igazgatásnak helyet adó épület fenntartásával kapcsolatos valamennyi
működési kiadás, valamint a decentrumban foglalkoztatott, a pénzügyi-
gazdasági feladatok ellátásában közreműködő ügyintézők
illetménykiegészítése.

                                                
3 A 7/2008. (II. 07.) Többcélú Társ. határozat alapján módosított szöveg
4 A 7/2008. (II. 07.) Többcélú Társ. határozat alapján módosított szöveg
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4. A tagintézményre jutó bevétel és kiadás megállapítása során a több tagintézményt
érintő bevételt vagy kiadást (pl. a változó munkahelyen foglalkoztatott pedagógusok,
az iskolabusz üzemeltetés, több tagintézményt érintő pályázatok, stb. bevételét és/vagy
kiadását) a tagintézmények között óraszám, létszám, a beszerzett eszköz értéke, vagy
más, a bevétel vagy kiadás megbontására leginkább alkalmas mutató alapján kell
meghatározni. 

IV.
A közoktatási intézmény fejlesztéseinek finanszírozása

Jogszabályban előírt, vagy a feladat ellátásához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 3. § (1) bekezdés 7. és 8. pontja szerinti kötelező fejlesztések:

1. Az önkormányzat köteles a tagintézményben saját költségvetéséből mindazokat a
fejlesztéseket megvalósítani, melyet a közoktatási feladat ellátása feltételeként
jogszabály kötelezően előír, vagy a fejlesztés hiányában a feladat ellátása nem lenne
biztosítható. Amennyiben a fejlesztés megvalósítására a Társulás vagy a közoktatási
intézmény pályázatot nyújt be, az önkormányzat – ha a Tanács és az önkormányzat
másként nem állapodik meg – a tagintézményre jutó költségarányos saját forrást
köteles biztosítani. Az önkormányzati saját fejlesztés megvalósítását, annak
ütemezését a fejlesztés megkezdése előtt a közoktatási intézmény vezetőjével kell
egyeztetni.

2. Az önkormányzat az 1. pontban foglaltakon túl köteles mindazon fejlesztésekhez – a
Tanáccsal kötött egyedi megállapodás alapján – hozzájárulni, melyeket jogszabály a
közoktatási intézményre előír, de a megvalósítandó felújítás vagy beruházás
közvetlenül egyetlen tagintézményhez sem kapcsolódik

Nem kötelező fejlesztések

3. Az oktatási munka színvonala, az ellátott feladat hatékonysága érdekében a Tanács
vagy bármely önkormányzat által kezdeményezett egy vagy több tagintézményt, vagy
a központi igazgatást érintő fejlesztésekről, annak közös finanszírozásáról az
önkormányzat és Tanács egyedileg állapodik meg.

4. Az önkormányzat a tagintézmény felszereltségét saját döntése alapján bármikor
fejlesztheti, melyet – annak üzembe helyezését követően – a Társulás használatába ad.
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V.
A közoktatási intézmény költségvetése

1. A következő évi költségvetési koncepció és a költségvetés megállapítása

a) A Tanács elnöke köteles a költségvetési koncepció, illetve a tárgyévi költségvetés
megállapítása előtt

- a tagintézmény,
- a központi igazgatás,
- az iskolabusz üzemeltetés,
- a kötelező és javasolt fejlesztések

  tervezett kiadásáról és bevételéről, a hozzájárulás várható összegéről
- a költségvetési koncepcióhoz a tárgyévet megelőző év november 10. napjáig,

az önkormányzati általános választások évében november 25. napjáig,
- a tárgyévi költségvetéshez (a bevételeket forrásonként, a kiadásokat kiemelt,

ezen belül részelőirányzatonként, a fejlesztéseket a javasolt ütemezést és
finanszírozást tartalmazó számítás megküldésével) január 25. napjáig

tájékoztatni az önkormányzatot..

b) Az önkormányzat jogosult az illetékességi területén működő tagintézmény, az általa
finanszírozott iskolabusz üzemeltetés, valamint a központi igazgatásra és
fejlesztésekre vonatkozó koncepciót és költségvetési tervezetet véleményezni, illetve
szükség esetén a közoktatási intézmény vezetőjével egyeztetni.

c) Az önkormányzat a Tanács költségvetési koncepciót, illetve tárgyévi költségvetést
meghatározó döntéséhez a megküldött információk alapján kialakított véleményéről
a Tanács napirendet tárgyaló üléséig írásban, vagy a polgármester által az ülésen
szóban tájékoztatja a Tanácsot. Az önkormányzat jogosult kezdeményezni minden
olyan

- tervezett kiadás vagy bevétel törlését, mely a feladat ellátásához nem
szükséges vagy beszedése bizonytalan,

- nem tervezett kiadás jóváhagyását vagy bevétel előírását, mely a feladat
ellátásához szükséges, illetve annak beszedése reálisan megvalósulhat.

d) A Tanács köteles a költségvetési koncepció, valamint a közoktatási intézmény
költségvetésének meghatározásakor az önkormányzatok véleményét figyelembe
venni, illetve a költségvetés megállapításával együtt az önkormányzatok
hozzájárulásának összegéről, havi ütemezéséről dönteni. A Tanács az önkormányzat
hozzájárulását – az előirányzat-felhasználási ütemtervhez igazodva – havonta eltérő
összegben is megállapíthatja.

e) Az önkormányzat a Tanács által megállapított hozzájárulást – beszámítva a
gyermekétkeztetés után járó, átvett állami támogatást – havonta előre, a tárgyhót
megelőző hónapban, az önkormányzatnak biztosított állami támogatás (december
hónapban a következő év januári előleg) megérkezését követő 2 munkanapon belül
köteles a Társulás számlájára átutalni.

f)   Az önkormányzat a tárgyévi költségvetés megállapításáig – a költségvetési koncepció
alapján – a Tanács által meghatározott, legkésőbb a tárgyévet megelőző december
15. napjáig közölt hozzájárulást köteles a tárgyév január és február hónapjára



7

átutalni. A tárgyévi költségvetés megállapítása eredményeként jelentkező
különbözetet túlfinanszírozás esetén a március hónapra járó hozzájárulásba kell
beszámítani, további befizetési kötelezettség esetén a március hónapra járó
hozzájárulással együtt kell megfizetni.

2. A közoktatási intézmény költségvetésének módosítása

a) A közoktatási intézményben ellátottak létszáma vagy egyéb mutató alapján járó állami
támogatás lemondása, pótigény benyújtása, a kiadások tervezettől eltérő alakulása,
bevételi többlet vagy bevételi elmaradás esetén a Tanács – a jogszabályban előírt
módon – módosítja a közoktatási intézmény költségvetését.

b) A Tanács elnöke a közoktatási intézmény költségvetése módosításának tervezetét a
tervezett módosítás előtt legalább 15 nappal köteles annak az önkormányzatnak
megküldeni, amelynek az illetékességi területén működő tagintézmény, az iskolabusz
üzemeltetés bevétele és/vagy kiadása módosul, illetve valamennyi önkormányzatnak
megküldeni, ha a módosítás a központi igazgatás vagy a közös fejlesztések
előirányzatait érinti. 

c) A közoktatási intézmény költségvetése tervezett módosításának önkormányzati
véleményezésére az 1. c) pontban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. Nem
kell az önkormányzat véleményét beszerezni abban az esetben, ha meghatározott célra
juttatott bevételből a kiadás azonos összegű emelésére, vagy az előirányzatok olyan
átcsoportosítására kerül sor, melynek eredményeként az önkormányzat hozzájárulása
nem változik.

d) A Tanács az önkormányzat véleményének figyelembevételével dönt a közoktatási
intézmény költségvetésének módosításáról, ezzel egyidejűleg az önkormányzat
hozzájárulásának módosított összegéről, havi ütemezéséről, a különbözet
rendezéséről. A Tanács, amennyiben az önkormányzat hozzájárulása emelkedik, vagy
csökken, de a különbözet nem jelentős, emelkedés esetén saját hatáskörében,
csökkenés esetén az önkormányzat egyetértésével dönthet úgy, hogy a különbözetet az
év végi elszámolás során kell rendezni. A hozzájárulás emelkedése esetén arról, hogy
a különbözet jelentősnek minősül-e, a Tanács a Társulás pénzügyi helyzete alapján
dönt.

3. A közoktatási intézmény költségvetésének megállapítása, illetve finanszírozása 2007.
évben

a) Az önkormányzat a Társulásnak átadott közoktatási feladatra a saját költségvetésében
jóváhagyott, 2007. augusztus 1-től december 31-ig terjedő időszakra időarányosan jutó
intézményi kiadási és bevételi előirányzatokról a közoktatási intézmény vezetőjét,
valamint a Tanács elnökét július 31-ig tájékoztatja.

b) A Tanács a közoktatási intézmény 2007. évi költségvetését az önkormányzatok által
átadott kiadási és bevételi előirányzatok, valamint a feladat átvétele miatt szükséges
módosítások figyelembevételével állapítja meg, illetve dönt az önkormányzatok
hozzájárulásának mértékéről, havi ütemezéséről. Az önkormányzat a havi
hozzájárulást az 1. e) pont szerint köteles a Társulás számlájára utalni.
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c) Az önkormányzat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)  64. §
(5) bekezdés ab) pontja alapján, valamennyi átadott, közoktatáshoz kapcsolódó,
feladatmutató alapján megállapított előirányzatáról július 31. napjáig lemond, illetve a
Társulás az Áht. 62. § (4) bekezdése, valamint a 65. § (5) bekezdés b) pontja alapján,
valamennyi átvett, a közoktatási feladat ellátásához kapcsolódó állami támogatást
július 31. napjáig igényli. Figyelemmel arra, hogy:

- a Kincstár a 8/12-4/12 megbontásban igényelhető állami támogatások
augusztus hónapra járó részét – függetlenül a feladatátadás időpontjától – az
önkormányzatok részére biztosítja, az önkormányzat az augusztus hónapra járó
támogatást, annak megérkezését követő 2 munkanapon belül köteles a Tanács
számlájára átutalni,

- az Áht. 64. § (5) bekezdése alapján a pótlólagos igénylés során jelentkező
finanszírozási különbözetek kiutalására az igénylési határidő lejártát követő
második hónapban esedékes nettó finanszírozástól kezdődően kerül sor, az
önkormányzatok augusztus és szeptember hónapban a Tanács által megküldött
számítás alapján – az őket terhelő önkormányzati hozzájáruláson felül – az
intézmény működtetéséhez, külön megegyezés szerint előleget biztosítanak,
mellyel a Tanács a pótigény megérkezését követően elszámol. 

4. A közoktatási intézmény beszámolója, az önkormányzatok tárgyévi hozzájárulásának
elszámolása

a) A Tanács a közoktatási intézmény beszámolójának elfogadásával együtt dönt a
közoktatási intézményt – jogszabály alapján – meg nem illető pénzmaradványról, a
tagintézmények, az iskolabusz üzemeltetés, valamint a központi igazgatás és közös
fejlesztések tényleges bevétele és kiadása alapján az önkormányzatot terhelő további
befizetési kötelezettségről, vagy a túlfinanszírozás rendezéséről.

b) A Tanács elnöke a közoktatási intézmény beszámolójának elfogadását követő 30
napon belül köteles az önkormányzatot (a tényleges bevételeket forrásonként, a
tényleges kiadásokat kiemelt, ezen belül részelőirányzatonként tartalmazó számítás
megküldésével) az a) pont szerinti tényadatokról, valamint az önkormányzati
hozzájárulás tényleges összegéről tájékoztatni.

c) Az önkormányzat, amennyiben az év végi elszámolás eredményeként további
befizetési kötelezettség terheli, a különbözetet a következő havi hozzájárulással együtt
köteles megfizetni, túlfinanszírozás esetén jogosult a következő havi hozzájárulásba
beszámítani.

VI.
A Tanács és az önkormányzat együttműködése a közoktatási feladatok ellátásában

1. A Tanács elnöke iskolai évfolyam, óvodai, kollégiumi csoport, tagintézmény
megszüntetése, osztályösszevonás, létszámcsökkentés, a közoktatási intézmény
feladatainak megváltoztatása (a továbbiakban együtt: átszervezés) tervezett megvalósítását
megelőzően legalább 60 nappal korábban köteles a változással érintett tagintézmény
székhelye szerinti önkormányzatot tájékoztatni.
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2. Az önkormányzat a tervezett átszervezést jogosult véleményezni, illetve véleményéről a
megkeresést követő 30 napon belül a Tanács elnökét tájékoztatni. Az önkormányzat nem
kérheti a tervezett átszervezés elhagyását akkor, ha ez a kistérségi feladatellátáshoz
kapcsolódó állami támogatás igénybevételének feltétele, illetve a Társulás a kiegészítő
támogatásra az átszervezés hiányában nem lenne jogosult.

3. Az önkormányzat a tagintézményi oktatással, neveléssel kapcsolatos – a helyi igények
alapján felmerült – új ellátások megszervezésére vonatkozó javaslatát évente, május 31.
napjáig nyújthatja be a Tanács elnökéhez, illetve a közoktatási intézmény vezetőjéhez. 

4. Az 1. pont szerinti átszervezésről, valamint a 3. pont szerinti javaslatról, a szükséges tárgyi,
személyi és pénzügyi feltételekről az önkormányzat és a közoktatási intézmény vezetője –
szükség szerint – egyeztet, melynek eredményéről tájékoztatják a Tanács elnökét. Az elnök
a költségvetés – átszervezés, új feladat ellátása miatt szükséges – módosítását ennek
megfelelően nyújtja be a Tanácsnak.

5. Az önkormányzat köteles a Tanács elnökét haladéktalanul tájékoztatni, ha a működéshez
vagy fejlesztéshez meghatározott hozzájárulását nem tudja teljesíteni. A tájékoztatásnak
tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat várhatóan mely időponttól lesz fizetőképes. A
hozzájárulás teljesítési határidejének leteltétől számított 5 napon belül a nem teljesítő
önkormányzat képviselője valamint a Társulás részéről Tanács elnöke és a Társulás
gazdasági vezetője egyeztető megbeszélést folytat le, amelyben rögzítik azokat a
feladatokat, amelyeket az önkormányzatnak és a Társulásnak meg kell tennie annak
érdekében, hogy a nem teljesített hozzájárulás pótlásra kerüljön.
 A teljesítési határidő lejártát követő 15. naptól a nem teljesítő önkormányzat kamatot
köteles fizetni a Társulásnak az elmaradt összegre. A kamat mértéke  megegyezik a
Társulás számlavezető pénzintézeténél a Társulás által felvehető folyószámla hitel
kamatának mindenkori mértékével. Amennyiben az önkormányzat továbbra sem   teljesíti
a hozzájárulási kötelezettségét, a társulás a fizetési határidő lejártát követő 45. naptól az
elmaradt hozzájárulásra és az arra járó kamatra azonnali beszedési megbízás (inkasszó)
benyújtására jogosult  a nem teljesítő önkormányzat számlavezető pénzintézeténél. Az
önkormányzatok vállalják, hogy a 227/2006.(XI.20.) Korm. rendelet 6.§ (3)bek. c)
pontjában foglaltak szerinti felhatalmazó levelet a számlavezető pénzintézetüknek kiadják.
Amennyiben a Társulás az átmenetileg kieső bevételt sem saját pénzeszközből sem pedig
rendkívüli beszedési megbízás alkalmazásával pótolni nem tudja és a közoktatási
intézmény finanszírozásához hitelt vesz fel, a hitel kamatát az önkormányzat köteles
megtéríteni.5

6. Az önkormányzat köteles a Tanács elnökét haladéktalanul tájékoztatni, ha a működéshez
vagy fejlesztéshez meghatározott hozzájárulását nem tudja teljesíteni. A tájékoztatásnak
tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat várhatóan mely időponttól lesz fizetőképes.
Amennyiben a Tanács az átmenetileg kieső bevételt saját pénzeszközből pótolni nem tudja
és a közoktatási intézmény finanszírozásához hitelt vesz fel, a hitel kamatát az
önkormányzat köteles megtéríteni.

7. A közoktatási intézmény felügyeleti ellenőrzéséről a Tanács gondoskodik, illetve az
ellenőrzés megállapításairól tájékoztatja az önkormányzatot.

                                                
5 A 7/2008. (II. 07.) Többcélú Társ. határozat alapján módosított szöveg
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8. Az önkormányzat a Tanács elnökéhez írásban benyújtott javaslattal kezdeményezheti a
megállapodás módosítását. A Tanács a kezdeményezés megtárgyalását 30 napon belül
köteles napirendre tűzni.

VII.
Kilépés, belépés, kizárás

1. Az önkormányzat évente dönthet, hogy a jelen megállapodással átadott közoktatási
feladatát a következő tanévtől saját maga fogja ellátni. Kilépni évente július 1. napjától
lehet. Az önkormányzat a kilépésről hozott döntéséről hat hónappal korábban köteles a
Tanácsot tájékoztatni.

2. Az önkormányzat évente dönthet, hogy közoktatási feladatát jelen megállapodás szerint
kívánja ellátni. Belépni évente július 1. napjától lehet. A belépési szándékról hozott
döntéséről az önkormányzat legalább négy hónappal korábban köteles a Tanácsot
tájékoztatni. A Tanács a feladat átvételéről a tájékoztatást követő két hónapon belül
határoz.

3. A Tanács, amennyiben az önkormányzat a hozzájárulási kötelezettségét ismételt
felhívásra, a felhívásban megjelölt időpontig nem teljesíti, és kötelezettségének több mint
négy hónapja nem tett eleget, dönthet a kizárásról, illetve a közoktatási feladatnak a
következő július 1. napjával történő átadásáról. A kizárt taggal a feladat átadását követő
hatvan napon belül kell elszámolni. Ha a Tanács a kizárásról szóló döntését az év május 1.
napját követően hozza meg, a kizárás – ha az önkormányzattal eltérően nem állapodik
meg – csak a következő év július 1. napjától szólhat.

VIII. 
A vagyon nyilvántartása és megosztása

1 Az önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani:

a) az önkormányzat által 2007. augusztus 1. napjától, valamint
b) a jelen megállapodás IV. fejezete szerint az önkormányzat saját forrásából létesített,

vagy beszerzett és

a feladat ellátásához átadott vagyont.

2 Az önkormányzat köteles a használatra átadott vagyont biztosítani, illetve a vagyonban
bekövetkezett kárt viselni, amennyiben annak megtérítésére senki sem köteles.

3 A közoktatási intézmény a használatában lévő önkormányzati vagyonban bekövetkezett
kárról, vagy egyéb változásról (a megrongálódott, megsemmisült, elveszett
vagyontárgyakról) annak bekövetkezését követő 15 napon belül köteles az
önkormányzatot tájékoztatni. 
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4 Az önkormányzat tulajdonában és a közoktatási intézmény használatában lévő felesleges
vagy használhatatlanná vált vagyon selejtezéséről, más módon történő hasznosításáról az
önkormányzat gondoskodik. A kiselejtezett eszközökről a szükség szerinti pótlás
érdekében - ha a pótlást az intézmény dologi kiadásában kell megtervezni – tájékoztatja a
közoktatási intézmény vezetőjét.

5 A Társulás vagyonaként kell nyilvántartani

a) a közoktatási intézmény költségvetéséből létesített, beszerzett, valamint
b) ha az önkormányzat és a Tanács másként nem állapodik meg, az intézmény vagy a

Társulás és az önkormányzat által a IV. fejezet szerint közösen létesített, beszerzett
vagyont.

6 Kilépés, kizárás esetén az önkormányzatnak át kell adni:

a) az 1. pontban felsorolt, valamint az 5. b) pont szerint beszerzett, megállapodás alapján
az önkormányzat tulajdonába került vagyont, továbbá a kilépés, kizárás időpontjában a
tagintézmény használatában lévő társulási vagyont,

b) az a) pontban fel nem sorolt vagyonból a kilépés, kizárás időpontjában nyilvántartott
gyermek/tanuló létszám alapján járó társulási vagyont.

7. Az önkormányzat az 5. b) pont szerint beszerzett, megállapodás alapján a Társulás
tulajdonába került vagyon kiadására csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem
veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását, ebben az esetben az önkormányzatot a
részére járó vagyon után használati díj illeti meg. Az át nem adott vagyon köréről és a
használati díjról a Tanács és az önkormányzat külön állapodik meg.

1. A megállapodás megszűnése esetén az önkormányzatnak járó, a közoktatási
feladatellátáshoz kapcsolódó, a megszűnés időpontjában nyilvántartott vagyonnal a 6.
pont szerint kell elszámolni.

IX.
Záró rendelkezések

1. A megállapodást kötő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő vitás
kérdéseiket tárgyalásos úton rendezik, ezek sikertelensége esetén a Bács-Kiskun Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

2. Jelen megállapodás a Tanács és az önkormányzatok által megkötött, 2007. június 27.
napján kelt „Egységes oktatási intézmény létrehozásáról, működtetéséről és
finanszírozásáról” szóló megállapodás módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege,
melyet a felek évente, július hónapban felülvizsgálnak.
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3. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény
rendelkezései irányadók.

Kiskőrös, 2008. február 7.

_______________________________ ______________________________
       Bócsa község önkormányzata  Császártöltés község önkormányzata

_______________________________ ______________________________
     Csengőd község önkormányzata     Imrehegy község önkormányzata

_______________________________ ______________________________
    Kaskantyú község önkormányzata         Kecel város önkormányzata

_______________________________ ______________________________
      Kiskőrös város önkormányzata         Páhi község önkormányzata

_______________________________ ______________________________
Soltszentimre község önkormányzata    Soltvadkert város önkormányzata

_______________________________ ______________________________
       Tabdi község önkormányzata       Tázlár község önkormányzata

____________________________________
          Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás
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