
MEGÁLLAPODÁS  
 

amely létrejött egyrészrıl   

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
képviseli: Basky András polgármester, 
valamint  

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
székhelye: 6055 Felsılajos, Iskola u. 12. 
képviseli: Juhász Gyula polgármester 
– a továbbiakban együtt: „Felek”  – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

I. 

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 

 
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: köznev. tv.) 74. § (1) 

bekezdése és 95. § (2) bekezdése alapján 2013. január 1. napjától az állam gondoskodik - az óvodai 
nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, 
oktatható sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok 
ellátásáról.  

 
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételérıl szóló CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: törvény) 3. § (1) – (3) bekezdései 
alapján a települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétıl nem 
láthat el. A települési önkormányzati társulás az e bekezdésnek való megfelelés érdekében a 13. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti megállapodás megkötéséig (azaz 2012. december 15. napjáig) módosítja a 
társulási megállapodást. A települési önkormányzati társulás tagjai az (1) bekezdésben meghatározott 
határidıig 
a) egymás között elszámolnak a települési önkormányzatnak a 2013 . január 1-jétıl állami köznevelési 
alapfeladatnak minısülı feladat ellátását szolgáló, a települési önkormányzati társulásba — annak 
létrehozásától kezdve — bevitt vagyonával és 
b) A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola feladat-ellátásának vonatkozásában a 
társult önkormányzatok megállapodást kötnek egymással 
ba) az általuk fenntartott intézményben foglalkoztatott technikai dolgozók és egyéb alkalmazottak 
2013. január 1-jétıl történı 7. § (4) és (5) bekezdése szerinti továbbfoglalkoztatásáról és 
bb) az európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek teljesítésének egymás 
közötti megosztásáról. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 145/2012. (IX. 25.) számú határozatával 
vállalta a köznev. tv. 74. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen, azt, hogy 2013. január 1. 
napjától gondoskodik az illetékességi területén lévı összes, saját tulajdonában álló, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló 
ingó és ingatlan vagyon mőködtetésérıl. A mőködtetés keretében a települési önkormányzat - a 76. § 
(3) bekezdésében foglaltak kivételével - saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat 
ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon mőködtetésével 
összefüggı személyi feltételeket. 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 35/2012. (IX. 24.) határozatával arról 

döntött, hogy nem vállalja az önkormányzat illetékességi területén lévı, saját tulajdonában álló 
valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
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ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 76. 
§-a szerinti mőködtetését. 
 

Fenti célok megvalósítása érdekében a Felek a törvény 3.§ (2) b) pontja alapján az alábbiak szerint 
állapodnak meg. 

II. 

A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti, a közoktatási 
feladatok ellátására létrejött társulásba bevitt vagyonnal történı elszámolás vonatkozásában a jelen 
megállapodáson túl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött 
intézményfenntartó társulási megállapodása, valamint a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi 
IV. törvény rendelkezései az irányadók (továbbiakban: Ptk.). 

2. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskolában foglalkoztatott technikai dolgozók 
és egyéb alkalmazottak továbbfoglalkoztatása, valamint az európai uniós társfinanszírozású 
projektekben vállalt kötelezettségek teljesítésének egymás közötti megosztásához kapcsolódó 
jogviszonyok tekintetében a jelen megállapodáson túl a köznev. tv., törvény, valamint a Ptk. 
rendelkezései az irányadók. 

III. 

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti, a közoktatási 
feladatok ellátására létrejött társulásba bevitt vagyonnal történı elszámolás. 

2. 2013. január 01. napjával történı hatálybalépéssel a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által fenntartott Fekete 
István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola feladatellátásához kapcsolódó technikai és 
egyéb foglalkoztatottak, valamint az európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt 
kötelezettségek teljesítésének egymás közötti megosztása. 

IV. 

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 

A. A közoktatási társulásba bevitt vagyonnal való elszámolás 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata a 2007. augusztus 31. napjától a közoktatási feladatok 
ellátására létrejött társulási megállapodás III. 2. pontjában meghatározott feladatok ellátásához 
ingyenes és kizárólagos használatra, a IV. 4. pontban meghatározott keretek közötti 
hasznosításra átengedett III.3. pontban meghatározott ingatlanok közül a 6055 Felsılajos, 
Iskola u. 14-16. szám alatti ingatlant és IV.4.2. pontban meghatározott ingókat (tárgyak, 
eszközök és berendezések) 2013. január 01. napjával visszaadja Felsılajos Község 
Önkormányzatának.  

2. A megállapodás elválaszthatatlan részét képezı 1. melléklet tartalmazza a Lajosmizse Város 
Önkormányzata által Felsılajos Község Önkormányzata részére visszaadásra kerülı 
vagyonelemeket az alábbi bontásban: 

eszközkartonok, leltárfelvételi ívek és az alleltárhoz tartozó eszközök kiíratása jegyzék. 
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B. A foglalkoztatottak átadás-átvétele 

1. 2013. január 01. napjától Lajosmizse Város Önkormányzata gondoskodik a Fekete István 
Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola székhelyén és telephelyein – kivéve a Felsılajosi 
Tagintézményt - foglalkoztatott 16 fı technikai foglalkoztatottról. 

2. 2013. január 01. napjától Felsılajos Község Önkormányzata gondoskodik a Fekete István 
Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Felsılajosi Tagintézményénél foglalkoztatott 2 fı 
technikai foglalkoztatottról. 

C. A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek egymás közötti megosztása  

1. Az európai uniós társfinanszírozású projektek közül, mely Felsılajos Község 
Önkormányzatára kötelezettséget ró, „a professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a 
Fekete István Általános Iskola Lajosmizse és Felsılajos” címő, TIOP-1.1.1.-07/1-2008-09.23 
pályázat. A pályázaton nyert eszközök közül a 13111/857 leltári számú Tantermi csomag 
(projektor, smart tábla és laptop) a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola 
Felsılajosi Tagintézménye részére 2012. december 04. napján átadásra kerültek. 

2. A megállapodás elválaszthatatlan részét képezı 2. melléklet tartalmazza az európai uniós 
társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek teljesítésének a Felek közötti 
megosztását (egyedi nyilvántartó lap).  

V. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal 
mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és mellékleteit aláírásukkal 
hitelesítik.  

A Megállapodás 8 eredeti példányban készült és 13 számozott oldalból áll, amelybıl  1 példány 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületét, 1 példány Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testületét illet meg. 

Lajosmizse, 2012. december 11. 
 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzata                                Felsılajos Község Önkormányzata 

részérıl:                                                                             részérıl:                                  
Basky András polgármester                                                   Juhász Gyula polgármester                                                     

              
 
A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
 
1. melléklet: Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti 

részletes vagyonelszámolás 
2. melléklet: A köznevelési intézményekhez kapcsolódó európai uniós társfinanszírozású projektek  
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1. melléklet: Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti 
részletes vagyonelszámolás 
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2. melléklet: A köznevelési intézményekhez kapcsolódó európai uniós társfinanszírozású 
projektek  
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