109/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat
Közoktatási megállapodás
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös József Középiskola, Szakiskola és
Kollégium (székhelye: 3360 Heves, Dobó u. 29., OM azonosító száma: 031604) fenntartói
jogának a Tiszáninneni Református Egyházkerület (3525 Miskolc, Kossuth út 17.) részére
történő átadása-átvétele kapcsán jóváhagyja a határozat mellékletét képező Közoktatási
megállapodást.
Felelős: Csáki Zsigmond polgármester
Határidő: 2012. augusztus 30.
KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről
Heves Város Önkormányzata (székhelye: 3360 Heves, Erzsébet tér 2., képviseli: Csáki
Zsigmond polgármester, törzsszáma: 15729291; adószáma: 15729291-2-10; statisztikai
számjele: 15729291-8411-321-10, a továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről a
Tiszáninneni Református Egyházkerület (székhelye: 3525 Miskolc, Kossuth u. 17.,
képviseli: Csomós József püspök és Ábrám Tibor főgondnok, adószáma: 19542403-1-05,
statisztikai számjele: 19542403 9491 552 05), a továbbiakban: Egyházkerület,

együttesen Felek között, az alulírt helyen és napon az Eötvös József Középiskola,
Szakiskola és Kollégium (székhelye: 3360 Heves, Dobó u. 29., OM azonosító száma:
031604) a továbbiakban: Intézmény, fenntartói jogának átadása-átvétele kapcsán:

1. A Felek elöljáróban rögzítik, hogy a jelen közoktatási megállapodást a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 81.§ (13) bekezdése alapján, a nevelésioktatási intézmény fenntartói jogát átvevő Egyházkerület megkeresésére kötik. A fenntartói
jog átadás-átvétel tárgyában Felek között 2012. július hó 27. napján külön megállapodás jött
létre.

2. Az intézmény neveléssel és oktatással összefüggő feladatai:
TEÁOR 8531 Általános középfokú oktatás

TEÁOR 8532 Szakmai középfokú oktatás
TEÁOR 8559 M.n.s. egyéb oktatás
85592 Kollégiumi, externátusi nevelés

3. Az intézményben ellátott maximális tanulólétszám:
-

összetett iskolában:
kollégium:

950 fő (székhely, nappali rendszerű iskolai oktatás)
70 fő (telephely)

4. Jelen megállapodás megkötése nem mentesíti az Önkormányzatot a feladat-ellátási
kötelezettsége alól azon tanulók tekintetében, akinek a szülei nem akarják vallási, illetve
világnézetileg elkötelezett iskolába járatni gyermeküket. Ezekre a szülőkre, tanulókra a jelen
közoktatási megállapodás miatt aránytalan teher nem járulhat (Kt. 81.§ (2) bekezdés). Erre
tekintettel az Önkormányzat vállalja, hogy azokat a tanulókat, akik nem kívánnak az új
intézményben tanulni, a legközelebbi települési önkormányzattal kötendő közoktatási
megállapodás alapján önkormányzati iskolában elhelyezi. Vállalja az Önkormányzat azt is,
hogy azon jövőben beiratkozó tanulók számára, akik nem kérik az egyházi oktatást és
nevelést - a legközelebbi települési önkormányzattal kötendő közoktatási megállapodás
alapján - önkormányzati fenntartású iskolát határoz meg kötelező felvételt biztosító
intézményként.

5. A tankötelezettség teljesítésével és az iskolai neveléssel és oktatással összefüggő
feladatokban való részvétel:

5.1. Az Egyházkerület által fenntartott közoktatási intézmény részt vállal a tankötelezettség
teljesítésével, illetve az iskolai neveléssel és oktatással összefüggő feladatokban.

5.2. Felek rögzítik, hogy az Egyházkerület a jelenleg is az Intézményben tanuló gyermekek
részére a szülő írásbeli kérelme alapján hit-és erkölcstan tantárgy helyett etika tantárgy
alternatív választására biztosít lehetőséget.
5.3. Felek megállapodnak abban, hogy az Egyházkerület az iskola oktatási programját átveszi
és azt saját szempontjainak megfelelően kiegészíti. Az Egyházkerület az oktatási programjába
beépítheti a vallási, világnézeti kötelezettségeknek megfelelő etikai, kulturális ismereteket, a
házirendben a tanulókra a vallásgyakorlással összefüggésben jogokat és kötelezettségeket
állapíthat meg.

6. A közoktatási megállapodás időtartama:
A jelen megállapodásban meghatározott feladatellátás a fenntartói jog átadásának
időtartamához igazodóan 2012. augusztus 30.-i hatállyal kezdődően 2012. augusztus 30.
napján határozatlan időtartamra, de legalább hét tanévre szól. A fenti időszakban
biztosított az, hogy az érdekelt tanulók az iskolai tanulmányaikat be tudják fejezni.

7. Az Egyházkerület által a feladatellátáshoz igénybe vehető források, az ehhez nyújtott
kiegészítő támogatás:
Központi költségvetés által biztosított normatív költségvetési hozzájárulás, az egyházak
hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő
támogatás, fenntartó Egyházkerület hozzájárulása, melyet a tanuló által igénybe vett
szolgáltatások díja, a közoktatási intézmény más saját bevétele egészíthet ki. Jelen
megállapodás alapján a feladatellátás keretében ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokra,
térítési díj fizetési kötelezettségre a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak az
irányadók.
8. Jelen közoktatási megállapodás megkötését követően a Kt. 118.§ (9) bekezdésében foglalt
felhatalmazásra tekintettel az Egyházkerület kérelmezni fogja az illetékes szervnél, hogy a
81.§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint egyoldalú nyilatkozatot tehessen.
Amennyiben az Egyházkerület az egyoldalú nyilatkozat alapján jogosulttá válik a kiegészítő
támogatásra, a közoktatási megállapodást bármelyik fél - az egyoldalú nyilatkozat megtételét
követő hatvan napon belül - azonnali hatállyal felmondhatja.
9. Jelen megállapodás csak a Felek írásban rögzített közös megállapodásával módosítható. A
Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást szükség szerint felülvizsgálják és
módosítják.

10. Jelen megállapodásban foglaltakat Felek magukra nézve képviselőik aláírásának napjától
kötelezően betartandónak ismerik el, ugyanakkor kikötik, hogy annak 2012. augusztus 31.-i
hatályba lépéséhez az alábbi feltételek együttes teljesülése szükséges:
a) Az Egyházkerület vagy annak képviseleti szerve nyilatkozik az Intézmény alapításáról, és
az alapító okirat aláírása megtörténik. Az alapító okirat aláírásával egyidejűleg az
Egyházkerület elindítja a nyilvántartásba vételi folyamatot.
c) Az Egyházkerület, mint fenntartó részére a jogerős működési engedély kiadásra kerül.
d) Az Egyházkerület az 1993. évi LXXIX. törvény 81.§ (13) bekezdésében meghatározott, az
intézmény fenntartói jogának átvételéhez és a közoktatási megállapodás megkötéséhez
csatolandó - a Magyarországi Református Egyház esetében a Zsinat Elnöksége által tett -

egyetértő nyilatkozatát beszerezte.
11. Ezen megállapodásra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény megbízásra
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
12. Jelen közoktatási megállapodást Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2012.(VII.27.) sz. Önkormányzati határozatával jóváhagyta.

13. Felek jelen, 3 számozott oldalból és összesen 13 pontból álló megállapodást elolvasás és
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá, abból 7
(hét) egyező tartalmú példány készült.

Heves, 2012. július 27.

………………………………….
Heves Város Önkormányzata

……………………………………………………
Tiszáninneni Református Egyházkerület

képviseletében

képviseletében

……………………………………….
Ellenjegyezte:

