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M e g á l l a p o d á s  

mely  létrejött egyrészről a 
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 
5540 Szarvas , Kossuth u. 19. 
(továbbiakban: Társulás) 

másrészről pedig: 

Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. 

Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5556 Örménykút Dózsa u. 26. 

Trefort Ágoston Általános Iskola és Óvoda Csabacsűd, Örménykút 
Csabacsűd, Petőfi u. 37. 
(továbbiakban: intézmény) 

között a mai napon az alábbiak szerint1: 

1. A megállapodás tárgya: 

1.1. A felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
41.§.(1) bekezdése, a települési önkormányzatok kistérségi társulásairól szóló 2004. 
évi CVII. A tv. 3.§.(2) bekezdés a.) pontja  a Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) valamint a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás keretén belül Csabacsűd Nagyközség 
Önkormányzata és Örménykút Község Önkormányzata között a közoktatási és 
nevelési intézmény közös fenntartásáról készült megállapodás értelmében:2 

- a Megállapodás X. fejezet 1.1 pontjában foglaltak alapján  Körös-szögi 
Kistérség Többcélú Társulás keretén belül Csabacsűd Nagyközség 
Önkormányzata és  Örménykút  Község   Önkormányzata  a  nevelési – oktatási 
feladatok közös ellátása érdekében nevelési-oktatási intézményfenntartó 
társulást működtet.3 

1.2. A felek rögzítik, hogy jelen megállapodás a társult önkormányzatok  által 
megkötött, a Társulási Tanács által jóváhagyott és a Körös-szögi Kistérség 

                                                
1   Módosította a Társulási Tanács 97/2011. (VIII.03) sz. határozata 
2  Módosította a Társulási Tanács 97/2011. (VIII.03) sz. határozata 
3  Módosította a Társulási Tanács 97/2011. (VIII.03) sz. határozata 
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Többcélú  Társulás Társulási Megállapodásához kapcsolódó feladat ellátással 
összefüggő, az Iskolabusz üzemeltetésének részletes szabályait tartalmazó 
dokumentum.  
A megállapodás teljesítése során figyelembe vett jogszabály a mindenkori 
költségvetési törvény.4 

az 5/2005.(I.19.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes  
közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról 
a 17/2005.(IV.5.) BM-PM együttes rendelet a többcélú kistérségi társulások által el- 
látott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról 
 

1.3. Jelen megállapodás keretében a Társulásban résztvevő önkormányzatok és a fenti 
intézmény vállalják, hogy a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve, a 
költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásból és az 
önkormányzatok költségvetési keretéből látják el jelen megállapodásban rögzített  
iskolabusz üzemeltetéssel kapcsolatos feladatot. 

1.4. Jelen megállapodás keretében az önkormányzatok és az intézmény vállalja a jelen 
megállapodásban meghatározott feladat ellátásának szervezését. A szervező 
tevékenység koordinálása az intézményvezető feladata. 

1.5. Jelen megállapodás keretében a Társulás vállalja, hogy a saját költségvetésében 
rögzített bevételi forrásból a Társulási Tanács döntése alapján a jogszabályban 
meghatározott mértékű támogatást biztosít az intézményi társulás székhely település 
önkormányzata részére az iskolabusz üzemetetésére. 

1.6. Örménykút község Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonában és 
üzemeltetésében lévő  VOLKSWAGEN CRAFTER gyártmányú, LLX-147 
forgalmi rendszámú személygépjárművet Csabacsűd Nagyközség 
Önkormányzata részére külön megállapodásban rögzített módon  rendszeres 
használatába   adja a tanulók örménykúti lakóhelyéről az  intézmény székhelyén lévő 
intézménybe történő szállítása céljából.5 

1.7. Jelen megállapodásban rögzített iskolabusz szolgáltatás megvásárlásáról, a 
szolgáltatásért fizetendő díj összegéről az igénybevétel módjáról és időpontjairól az 
intézményt fenntartó önkormányzatok külön megállapodásban rendelkeznek. 

1.8. A felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban rögzített  feladat, 
szolgáltatás ellátását a Társulás által biztosított támogatások rendeltetésszerű 
felhasználását a Társulás által megbízott személy útján ellenőrizheti. 

 
2. A megállapodásban résztvevő felek jogai és kötelességei: 
 

2.1 A fenntartó önkormányzat a Társulás által átadott támogatást, a jelen 
megállapodásban foglalt szolgáltatási feladat ellátására használja fel, és köteles azokat 
a költségvetésében szerepeltetni, és a felhasználásról beszámolni a Társulásnak a 
költségvetési év végén. 

                                                
4  Módosította a Társulási Tanács 97/2011. (VIII.03) sz. határozata 
5  Módosította a Társulási Tanács 97/2011. (VIII.03) sz. határozata 
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2.2 A fenntartó önkormányzat adatot szolgáltat a Társulás munkaszervezetének, az 
esetlegesen bekövetkező változásokról folyamatos tájékoztatást ad. 

2.3 Az intézmény a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekébe folyamatos kapcsolatot 
tart  mindkét önkormányzattal az iskolabusz igénybevételére vonatkozóan. 

 
 2.3. A Társulás a jelen megállapodásban vállalt feladatellátással kapcsolatos koordinatív  
    feladatokat munkaszervezete útján látja el. 
 
 2.4. A Társulásnak joga van a jelen megállapodásban rögzített feladatok, szolgáltatások  
  ellátását a Társulás által biztosított támogatások rendeltetésszerű felhasználását a  
  Társulás által megbízott személy útján ellenőrizni 

3. A feladatellátás pénzügyi feltételei: 

3.1. A Társulás a Társulási Tanács határozatának megfelelő támogatást, a Magyar 
Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatóságától a finanszírozási ütemtervben 
foglalt ütemezésben a székhely önkormányzat számlájára utalja. A támogatási igényt 
a Társulás munkaszervezetéhez kell benyújtani. 

3.2. A pénzügyi felhasználás jelen megállapodásban rögzített szolgáltatás 
igénybevételéhez, feladatellátáshoz kapcsolódó, beszámolási kötelezettséghez, a 
társulási megállapodásban foglalt szabályokhoz, valamint a kistérségekre vonatkozó 
jogszabályokhoz kötött, ezért azok megszegése, a pénzeszközök nem rendeltetésszerű 
felhasználása, s támogatási összeg visszafizetésével jár 

 
4. A megállapodás létrejötte, módosítása 
  

4.1.Jelen megállapodás a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodásnak megfelelő  időtartamra jön létre.6 

4.2.Jelen megállapodást a felek közös megegyezéssel, a Társulási Tanács egyetértésével 
módosíthatják. A megszüntetésre  vonatkozóan a Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodásában rögzítettek az irányadók.7 

  
 5 Egyéb kikötések 
 
 
 5.1 A felek jelen  megállapodásból folyó jogaik  gyakorlása  és kötelezettségeik teljesítése 
  során kötelesek a jóhiszeműség elvének megfelelően egymás érdekeire figyelemmel,  
  egymással együttműködve eljárni. 
 
 5.2. A felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan eseményről, amely  

                                                
6  Módosította a Társulási Tanács 97/2011. (VIII.03) sz. határozata 
7  Módosította a Társulási Tanács 97/2011. (VIII.03) sz. határozata 
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   jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeknek megfelelő teljesítését bármilyen  
  módon korlátozhatja, nehezíti vagy megakadályozza. 
 

 5.3. A felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás értelmezése, teljesítése, illetve 
megszüntetése kapcsán felmerülő jogviták  eldöntésére alávetik magukat a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulása székhelye szerinti bíróság kizárólagos 
illetékességének.8  

 
 5.4.Jelen megállapodást a felek elolvasták, közösen értelmezték és azt jóváhagyólag 
aláírták. 
 
 
Szarvas, 2005. november  
 
 
     Babák Mihály sk.     Frankó János sk. 
Társulási Tanács Elnöke    polgármester 
Szarvas Kistérség Többcélú Társulás    Csabacsűd  Nagyközségi Önkormányzat 
 
 
 Szakács Jánosné sk.    Surina Györgyné sk. 
        Polgármester         igazgató 
Örménykút Község Önkormányzata      Trefort Ágoston Általános Iskola és Óvoda 
                    Csabacsűd-Örménykút 
 
 
Záradék: 
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata és Örménykút Község Önkormányzata nevelési- 
oktatási feladatok közös ellátása érdekében nevelési-oktatási intézményfenntartó társulási 
megállapodás egységes szerkezetbe foglalása a 97/2011. (VIII.03.) számú határozat alapján 
2011. augusztus hó 03. napján megtörtént. 
 
Szarvas, 2011. augusztus hó 03.                                           
 
                                                                                                 Dr. Skorka András 
                                                                                              Kistérségi Irodavezető 

                                                
8  Módosította a Társulási Tanács 97/2011. (VIII.03) sz. határozata 


