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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2012. április 12-i ülésére
Javaslat egyes oktatási intézmények átszervezésére vonatkozó döntéshozatalra (székhely, illetőleg
telephely módosítás)
Tisztelt Képviselő-testület!
1.) A KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált
településközpont fejlesztése” című pályázat keretein belül megépítésre kerül az Abony Város
Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ megnevezésű épületkomplexum.
A nyertes pályázatban elfogadott tervek alapján a Közösségi Ház épülete részben a jelenlegi
Zeneiskola területén fog elhelyezkedni, ezért a kivitelezés megkezdése előtt szükséges az épület
lebontása. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 101/2012.(IV.5.) számú Képviselőtestületi határozatával döntött a bontás megkezdéséről és annak elvégzésével az ABOKOM Kft-t bízta
meg. A 2012. április 06-án, az intézményvezetőkkel történt egyeztetés szerint a bontási munkálatok a
tanítás befejezését követően, 2012. június 16.-a után kezdődnek meg.
Az építkezés miatt a 2012/2013 tanévben a zeneoktatás Abony különböző oktatási intézményeiben
valósulhat meg. Az oktatás zavartalan folytatása érdekében az intézményvezetőkkel egyeztetés történt
és ezt követően nyilatkoztak arról, hogy a vezetésük alatt álló intézményekben mely tantermeket mikor
tudják biztosítani a Zeneiskola részére. (1-5 sz. melléklet)Mivel ez idő alatt a Bihari János Zeneiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény székhelyének és telephelyének címe is megváltozik. (6. sz
melléklet)
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv (Kt.) Értelmező rendelkezéseit tartalmazó 121. § (1)
bekezdése 35. és 44. pontja határozza meg, mit kell a székhely és a telephely fogalmán érteni:
„35. székhely: az az alapító okiratban meghatározott, a közoktatási intézmény alaptevékenységének
ellátását szolgáló feladatellátási hely, ahol a közoktatási intézmény képviseleti jogának gyakorlására
jogosult vezető munkahelye található;
44.telephely: az alapító okiratban meghatározott, a székhelyen kívül működő szervezeti egység
(tagintézmény, kihelyezett osztály, csoport, műhely, gyakorlóhely, iroda, napközi, tanulószoba,
konyha stb.) elhelyezését szolgáló feladatellátási hely;”
Jelenleg a Zeneiskola székhelye a Kálvin út 1. szám alatt található épület, a legtöbb óra is itt kerül
megtartásra. Az építkezés ideje alatt a székhely a Klapka u. 11/a hrsz. 2018/1 alatt található ingatlanba
települne át. Emellett az épületben több óra is megtartásra kerülne.

Az iskola telephelyei jelenleg az alábbiak:
- Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 2740 Abony,
Kálvin J. u. 11. hrsz: 3344
- Somogyi Imre Általános Iskola: 2740 Abony, Szelei u. 1. hrsz: 856 (a Szelei úti főépületben a
2011/2012. tanévben nem folyt tanítás, a Kálvin út 3. szám alatt kerültek órák megtartásra)
- Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely: Abony, Báthory u. 2. hrsz.
3297
A fenti telephelyek az építkezés idejére is változatlanok maradnak, illetve kiegészülnek az
alábbiakkal:
-

Vasút út 118. hrsz. 4136 Az épület jelenleg a Gyulai iskola telephelyét képezi, de mivel az
épületben évek óta nem folyik tanítás, feleslegesen funkcionál telephelyként az iskola számára.
Az iskola igazgatónőjének erről szóló nyilatkozata az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

-

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközép Iskola Kossuth tér 18. hrsz. 5503/1 A Gimnázium ezen
(ún. „gettó” épülete) adhat helyet több órának. Az igazgatónőnek a terem szabad kapacitásáról
szóló nyilatkozata az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

-

Nagykőrösi út 3. szám hrsz. 5502

-

Kálvin u. 3. hrsz. 3328/1, illetve Kálvin u. 5. hrsz. 3329. alatt (a Somogyi Imre Általános Iskola
Kálvin u. 3. szám alatti telephelyén eddig is folyt tanítás, ezért mindenképpen javasolt a
telephelyek sorába felvenni az ingatlant.) Az igazgatónő nyilatkozata, miszerint a szabad terem
kapacitása terhére biztosítani tudják a termeket, az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 37. § (5) bekezdése rendelkezik
arról, hogy mik az intézmény Alapító Okiratának tartalmi elemei. A hivatkozott bekezdés b) pontja
szerint az alapító okiratnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzetiségi és más feladatait, tagintézményét, a
feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, az intézmény
székhelyének és valamennyi telephelyének címét, nevelési-oktatási intézmény esetén az
intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, a tagozat megnevezését, iskola
esetén az évfolyamok számát, alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a
tanszakok megnevezését
Intézményátszervezés a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 15. pontja szerint minden olyan
fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak a törvény 37. § (5) bekezdésének b) pontjában
meghatározottak módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a
feladatellátáshoz továbbiakban nem szükséges.
Az átszervezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a
fenntartó tanítási évben (szorgalmi időben), továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével nevelési évben
a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg,
fenntartói jogát nem adhatja át,
b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet
meg,
c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.

Ugyanakkor a közoktatási törvény 102. § (11) bekezdésében foglaltak szerint a fenntartó legkésőbb az
intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelésioktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével, az alapfokú
művészetoktatási intézményben a tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatban.
A Kt. 88. § (6) bekezdése és a 102. § (3) bekezdése meghatározza, hogy az intézményátszervezésre
tekintettel kik illetékesek véleményt nyilvánítani, illetve állást foglalni. Eszerint:
A Kt. 88. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat közoktatási intézményét akkor szervezheti át,
ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is a megfelelő színvonalon gondoskodik oly
módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet.
Ennek eldöntéséhez be kell szerezni Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének
(Kormányhivatalnak) a Fejlesztési Tervre épített szakvéleményét.
A helyi önkormányzat független szakértő véleményét is köteles beszerezni a tervezett intézkedések
véleményezése céljából. A szakértő személyére a Kormányhivatal tesz javaslatot. A szakértőnek abban
a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az oktatás megfelelő
színvonalon történő további ellátását.
Figyelemmel arra, hogy az átszervezés lebonyolítására rendkívül kevés idő áll rendelkezésre,
mindenképpen célszerű lenne, ha a Képviselő-testület megbízná arra a Polgármester Asszonyt a
Kormányhivatal által javasolt független szakértő személyének kiválasztására és megbízására, valamint
a Kormányhivatal által elkészítendő szakvélemény beszerzésére szükséges lépések megtételére.
A Kt. 102. §. (3) A fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának
megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának
visszavonásával összefüggő döntése előtt beszerzi
az intézmény alkalmazotti közösségének,
az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek),
az iskolai diákönkormányzatnak,
a nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik
egyetértési joggal - a fenntartótól függően a települési vagy a területi nemzetiségi
önkormányzat, illetőleg ennek hiányában az adott nemzetiség helyi egyesületének,
szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara véleményét.
Az e bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé
kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához
rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától
számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.”
Ugyanezen szakasz 6) bekezdése értelmében: „A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét,
illetve egyes szolgáltatás ellátását - részben vagy egészben - akkor szüntetheti meg, közoktatási
intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő
színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek
nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a Kormány általános hatáskörű
területi államigazgatási szerve, a főváros esetén fővárosi önkormányzat - fejlesztési tervre épített szakvéleményét. A helyi önkormányzat közoktatási szakértő véleményét köteles beszerezni tervezett
intézkedésének véleményezése céljából. A közoktatási szakértőnek abban a kérdésben kell állást
foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás e bekezdésben
meghatározottak szerint történő további ellátását. A szakértő véleményét a Kormány általános
hatáskörű területi államigazgatási szerve, a főváros esetén a fővárosi önkormányzat részére, - a

szakvélemény megkérésével egyidejűleg - meg kell küldeni. A független közoktatási szakértő
személyére - a helyi önkormányzat megkeresésére - a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal
tesz javaslatot.”
A szükséges véleményezési eljárás lefolytatása után történhet meg az iskola Alapító Okiratában a
székhelyre és a telephelyekre vonatkozó változások átvezetése.
A Zeneiskola Alapító Okiratának székhely és telephelyek tekintetében történő módosítása határozott
időre, 2012. július 01-től 2013. augusztus 15-ig szólna, így elkerülhető lenne, hogy az új épületbe
történő költözés során ismételten le kelljen folytatni az ugyancsak intézményi átszervezést megelőző
véleményezési eljárást, és a szakértői vélemények beszerzését.
Ahhoz, hogy az átszervezéshez szükséges lépések megtételére sor kerülhessen, mindenképpen szükség
van arra, hogy a fenntartó szándéknyilatkozatot tegyen arra vonatkozóan, hogy az átszervezést végre
akarja hajtani és a szükséges lépéseket meg kívánja tenni. Jelen előterjesztés célja ezen
szándéknyilatkozat megtétele a Tisztelt Képviselő-testület részéről valamint a Polgármester Asszony
felhatalmazása arra, hogy a Kormányhivatallal a kapcsolatot felvegye.
2.) A Vasút út 118. szám alatt található ingatlan jelenleg a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény telephelyeként szerepel az intézmény Alapító Okiratában
Mellékelt nyilatkozatában az iskola igazgatónője kijelenti, hogy az épület évek óta üresen áll, abban
nem folyik oktatás. Gazdaságosan üzemeltetni nem tudják, a gyerekek étkeztetése nem megoldható. (7.
számú mellékletét) Kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan törlésre kerüljön a telephelyek
közül. Mint arra a fentiekben utaltunk, az építkezés idejére a Zeneiskolának szüksége lesz az épületre
egyes óráinak megtartásához.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: új Ötv.)
107. §-a szerint:
„ A helyi önkormányzatot – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok és
terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost
megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.”
Fentiek alapján szükséges a Vasút úti épületet a Gyulai iskola Alapító Okiratából, mint telephelyet
törölni, illetve a 2012. július 01-től 2013. augusztus 15-ig szóló időre a Zeneiskola telephelyeként
megjelölni.
Az új Ötv. idézett rendelkezésére hivatkozva a Polgármester Asszony 2013 májusáig tesz javaslatot
Képviselő-testületnek, az ingatlan továbbiakban történő hasznosítására.
Az intézményi átszervezésnek minősülő telephely törlés az 1.) pontban már kifejtett véleményezési
eljárás alá esik, az ott vázolt intézkedések megtételére ebben az esetben is szükség van. Figyelemmel
arra, hogy jelen esetben is május 31-e a végső határidő az Alapító Okirat módosítására, így jelen
esetben is szükséges lenne az, hogy a Polgármester Asszony az Képviselő testület előzetes
hozzájárulásával tegye meg a szükséges lépéseket.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a 2012. május 31.i ülésre az Alapító Okiratok
módosításáról szóló előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényből (Áht)
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm.
rendeletből (Ámr.) eredő változásokat is tartalmazni fogja.
3.) Az Apponyi Albert utca 1. szám alatt található ingatlan (Birkózó terem) jelenleg a Somogyi Imre
Általános Iskola telephelyét képezi. Az intézmény vezetőjével való egyeztetés alapján az iskola

igazgatónője kijelentette, hogy támogatja a Képviselő-testület azon döntését, miszerint a vagyon feletti
rendelkezési jog az ingatlan felett más költségvetési szerv gyakorolja, azzal a kitétellel, hogy az
ingatlant a továbbiakban is telephelyként használhatja, ott órákat tarthatnak.
Ez esetben is szükséges a fentebb már ismertetett intézményi átszervezésre vonatkozó véleményezési
eljárás lefolytatása, tekintettel arra, hogy a feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jogot
érinti a változtatás.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv (új Ötv). hivatkozott 107. § -a
szerint a Képviselő-testület 2012. május 31-i testületi ülésére a Polgármester Asszony javaslatot tesz az
iskola vagyonkezeléséből kikerülő ingatlan további hasznosítására vonatkozóan.
Tisztelt Képviselő-testület!
Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslatok
elfogadását:
I.

számú határozati javaslat

……/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményátszervezésére
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdésében foglaltakat, az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a KMOP
5.2.1/B/09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált
településközpont fejlesztése” című pályázat keretein belül megépítésre kerülő Közösségi Ház Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ építésének idejére a Bihari János Zeneiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében az alábbi döntéseket kívánja hozni:
A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény székhelye az alábbira
módosul: 2740. Abony, Klapka György utca 11/a hrsz. 2018/1
A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény telephelyei az alábbiakkal
kiegészülnek: 2740. Abony, Kossuth tér 18. hrsz. 5503/1
2740. Abony Kálvin János u. 3. hrsz. 3328/1
2740. Abony Kálvin János u. 5. hrsz. 3329
2740. Abony Vasút út 118. hrsz. 4136
2740. Abony Nagykőrösi út 3. hrsz. 5502
2. A fenti intézményi átszervezés határozott időre, 2012. július 01. napjától 2013. augusztus 15.
napjáig szól.
3. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Kormányhivataltól kérjen javaslatot a
független szakértő személyére, megbízza továbbá, hogy átruházott hatáskörben a szakértői
véleményezésre kijelölt független szakértő személyét kiválassza és vele a szakértői munka
elvégzésére vonatkozó szerződést megkösse.

A Képviselő-testület a szakértői vélemény elkészítésével felmerült költségeket a költségvetés
szakmai szolgáltatások során biztosítja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az átszervezéssel kapcsolatban a
Kormányhivatal szakvéleményét az szerezze be.
5. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2012. május 31-i
ülésére a fentiek alapján készüljön előterjesztés a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására.
II.

számú határozati javaslat

……/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi
átszervezésére
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
107. §-ban foglaltakat, az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Gyulai
Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében az alábbi
döntéseket kívánja hozni:
2. A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény telephelyei
közül a Vasút út 118. sz. hrsz. 4136 sz. ingatlan kerüljön törlésre.
3. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Kormányhivataltól kérjen javaslatot a
független szakértő személyére, megbízza továbbá, hogy átruházott hatáskörben a szakértői
véleményezésre kijelölt független szakértő személyét kiválassza és a határozati javaslat
mellékletét képező megbízási szerződést megkösse.
A Képviselő-testület a szakértői vélemény elkészítésével felmerült költségeket a költségvetés
szakmai szolgáltatások során biztosítja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az átszervezéssel kapcsolatban a
Kormányhivatal szakvéleményét az szerezze be.
5. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2012. május 31ülésére a fentiek alapján készüljön előterjesztés a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására.
6. Felkéri a Polgármestert, hogy 2013. május 31.-ig tegyen javaslatot a Vasút út 118. sz. alatti
ingatlan további hasznosítására.
III.

számú határozati javaslat

……/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

A Somogyi Imre Általános Iskola intézményi átszervezésére
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
107. §-ban foglaltakat, az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
Somogyi Imre Általános Iskola tekintetében az alábbi döntéseket kívánja hozni:
A Somogyi Imre Általános Iskola feladatellátását szolgáló vagyonként szereplő Abony,
Apponyi Albert utca 1. szám alatt ingatlant más szerv vagyonkezelésébe kívánja átadni.
2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Kormányhivataltól kérjen javaslatot a
független szakértő személyére, megbízza továbbá, hogy átruházott hatáskörben a szakértői
véleményezésre kijelölt független szakértő személyét kiválassza és a határozati javaslat
mellékletét képező megbízási szerződést megkösse.
A Képviselő-testület a szakértői vélemény elkészítésével felmerült költségeket a költségvetés
szakmai szolgáltatások során biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az átszervezéssel kapcsolatban a
Kormányhivatal szakvéleményét az szerezze be.
4. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2012. május 31ülésére a fentiek alapján készüljön előterjesztés a Somogyi Imre Általános Iskola Alapító
Okiratának módosítására.
5. A Képviselő-testület 2012. május 31-én megtartásra kerülő testületi ülésére javaslat készül az
Apponyi Albert utca 1. szám alatt fekvő ingatlan más szerv vagyonkezelésébe történő
átadására vonatkozóan.
Határidő: azonnal.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. dr. Balogh Pál jegyző
4. Dr. Vörös Mária aljegyző
5. Valamennyi Osztályvezető
6. Bihari János Zeneiskola, AMI
Abony, 2012. április 07.
Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k.
polgármester

……./2012. (IV.12.) sz. határozati javaslat 8. sz.melléklete
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, adószám: 15390709-2-13, bankszámlaszám:
1199360906147486-10000104, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó)
másrészről
…………….
(székhely:
……………………….adószám:……………,
bankszámlaszám:……………………….), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi
feltételekkel:
1. Megbízó megbízza Megbízottat közoktatási szakértői tevékenység végzésére Abony Város
Önkormányzat fenntartásában működő Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Somogyi Imre Általános Iskola intézményi átszervezéséről. A közoktatási vizsgálat célja annak
megállapítása, hogy az átszervezést követően a feladatellátás továbbra is a megfelelő módon
biztosított-e, és az átszervezés a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent-e aránytalan
terhet.
2. Megbízott a megbízást elfogadja, az Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
elfogadott …./2012. (IV.12.) számú, …./2012. (IV.12.) számú és …/2012. (IV.12.) határozatban
elfogadott intézményi átszervezésekről a szakértői véleményt elkészíti.
3. A Megbízott kijelenti, hogy a közoktatási szakértői tevékenység folytatásához szükséges – a
38/2009. (XII.29.) OKM rendelet által előírt – feltételekkel rendelkezik.
Országos Szakértői névjegyzékben feltüntetett szakértői nyilvántartási szám: ……………..
4. A Megbízó a Megbízott részére megküldi Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testületének
az intézmények átszervezésére vonatkozó elvi döntését tartalmazó …./2012. (IV.12.) számú,
…./2012. (IV.12.) számú és …/2012. (IV.12.) határozatát. A szakértői vélemény elkészítéséhez
szükséges további adatokat a Megbízott részére a közoktatási intézmények vezetői, valamint a
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkársága biztosítják.
5. Megbízott vállalja, hogy a szakértői véleményt 2012. május 11. napjáig elkészíti. Megbízott
vállalja továbbá, hogy ugyanezen időpontig a szakértői véleményt nyomtatott és elektronikus
formában átadja Megbízónak.
6. A megbízási szerződés 2. pontjában meghatározott feladat elvégzéséért Megbízottat……….,-Ft
(azaz ………….forint) megbízási díj illeti meg. Az összeget Megbízott a szakértői vélemény
átadásával egyidejűleg jogosult leszámlázni.
7. Megbízó a megbízási díjat a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül átutalja
Megbízott bankszámlájára. Késedelmes teljesítés esetén Megbízott jogosult a Ptk. 301. § (1)
bekezdése szerinti kamatot felszámítani.

8. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket egyeztetés útján oldják meg.
Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezet, úgy a megállapodó felek alávetik magukat a
Ceglédi Városi Bíróság, illetve hatáskör esetén a Pest Megyei Bíróság illetékességének.
9. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
Jelen megbízási szerződést a felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával
minden tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá.
Jelen megbízási szerződés 4 példányban készült, melyből 2-2 példány a megállapodó feleket illeti
meg.
Abony, 2012. ………..

………………………………
Abony Város Önkormányzat
Megbízó képviseletében:
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

……………………………………..
Megbízott
közoktatási szakértő

