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 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009 márciusában megállapodást kötött 

Eplény Községi Önkormányzatával intézményfenntartó társulás létrehozásáról. 

A megállapodás értelmében az eplényi tanköteles tanulókat fogadja a Gyulaffy László 

Általános Iskola és a működtetéshez önkormányzatunk hozzájárul. 

 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről szóló 2012. évi ………….. törvény 3. § (1) bekezdése alapján „ A 

települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétől nem 

láthat el. A települési önkormányzati társulás az e bekezdésnek való megfelelés érdekében a 

13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás megkötéséig (2012. december 15.) 

módosítja a társulási megállapodást.” 

 

A (2) bekezdése alapján: „A települési önkormányzati társulás tagjai az (1) bekezdésben 

meghatározott határidőig egymás között elszámolnak a települési önkormányzatnak a 2013. 

január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátását szolgáló, a 

települési önkormányzati társulásba – annak létrehozásától kezdve – bevitt vagyonával és 

megállapodást kötnek egymással az általuk fenntartott intézményben foglalkoztatott technikai 

dolgozók és egyéb alkalmazottak 2013. január 1-jétől történő 7. § (4) és (5) bekezdése szerinti 

továbbfoglalkoztatásáról és az európai uniós társfinanszírozású projektben vállalt 

kötelezettségek teljesítésének egymás közötti megosztásáról.” 

 

A Veszprém Megyei Jogú Várossal előzetesen egyeztetést folytattunk társulási megállapodás 

közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. A működtetéssel kapcsolatos megállapodás 

tartalmi részéről a későbbiekben fogunk tárgyalni.  

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Eplény, 2012. december 6. 

 

 Fiskál János 

 polgármester 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

Az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…./2012.(….) Kt.  határozata 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulás létrehozásáról szóló 

megállapodás megszüntetése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 31-i hatállyal 

közös megegyezéssel megszünteti a 2009-ben Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulás létrehozásáról szóló 

megállapodást. 

 

2./   Az eplényi tanköteles tanulókat – a Veszprém Megyei Kormányhivatal meghatározása 

szerint – továbbra is a Gyulaffy László Általános Iskola fogadja. 

 

3./  Eplény Községi Önkormányzat az iskola működtetéséhez – egy másik megállapodás 

alapján – hozzájárul. 

 

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményfenntartó 

társulás létrehozásáról szóló megállapodást megszüntetésével kapcsolatos további 

intézkedéseket megtegye, a szükséges dokumentumokat aláírja. 

 

Felelős:  Fiskál János polgármester 

Határidő:  1./ és 4./ pont esetében: 2012. december 15. 

 2./ és 3./ pont esetében: folyamatos 


