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ELŐTERJESZTÉS 

Társulási Tanácsülés 2011. szeptember  15. 
 
Tárgy: Megállapodás a SULI Harmónia Alapítvánnyal  
               2011-2012. tanévre.  
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulást 22/2008. (II.31.) számú határozatával 
Közoktatási Együttműködési Megállapodást kötött a SULI HARMÓNIA 2007 Alapítvánnyal 
(Karmacs, Szent Anna tér 3.) 

A fenti alapítvány fenntartója a Nagykanizsai Kistérség területén működő Hahóti és 
Újudvari általános iskolának mint tagintézményeknek, erre vonatkozóan közoktatási 
megállapodást kötött, ennek keretében ellátja Hahót, Újudvar, Magyarszerdahely és 
Bocska lakóhelyű tanulókat. 

A közoktatási megállapodás megkötése szükséges számukra a költségvetési törvényben 
biztosított normatív állami támogatás lehívásához. Ezáltal az önkormányzati pénzügyi 
hozzájárulás csökkenhet, az oktatási intézmények további működtetése biztosítható. 

A fent nevezett határozott idejű megállapodást azóta minden évben megújítottuk, a 2010-
ben megújított megállapodás az idei év augusztus 31. napjával lejárt. 

Az alapítvány 189/2011/ iktatószámú levelében kérte az új együttműködési megállapodás 
2011. szeptember 1 –től 2012. augusztus 31-ig történő megújítását, megkötését a 
Társulási Tanácstól. A megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi. Az érintett 
településeknek előzetes jóváhagyásra kiküldésre került a megállapodás, a jóváhagyásra 
támogató visszajelzést kaptunk.  

A Társulási Tanácstól az alábbi határozati javaslat elfogadását kérjük:   

 

Határozati javaslat: 

…./2011. számú NKTT határozat 

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a SULI Harmónia 2007 
Alapítvánnyal (8767 FELSŐRAJK, Szabadság utca 46.) 2011. augusztus 8-án kelt 
közoktatási „Együttműködési megállapodás”-t jóváhagyja. Felhatalmazza Társulás Elnökét 
a megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 
Nagykanizsa, 2011. szeptember  6. 

 

   ………………………………..  
                        Cseresnyés Péter  
                     Elnök     
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EEGGYYÜÜTTTTMMŰŰKKÖÖDDÉÉSSII  MMEEGGÁÁLLLLAAPPOODDÁÁSS  

mely létrejött 

egyfelől 

Nagykanizsa Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 8800 Nagykanizsa Bajza u. 2.), képviseli: 
Cseresnyés Péter a társulási tanács elnöke, a továbbiakban: Társulás, 

másfelől 

a Suli Harmónia -2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány (székhely: 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46.), 
képviseli: Kósa Istvánné, a kuratórium elnöke, a továbbiakban: Alapítvány 

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

1. A felek kölcsönösen megállapítják, hogy az együttműködési megállapodást a Magyar Köztársaság 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 42. § (1) 
bekezdés a) pontjának első bekezdése alapján, a törvény 3. számú melléklete 16. g) pontjában 
meghatározott normatív hozzájárulás – Alapítvány számára történő – igénylése miatt kötik. 

2. Az Alapítvány kijelenti, hogy a magyar jog szerint alapított és a Zala Megyei Bíróságon Pk. 
60.087/2007/4sz. végzéssel bejegyzett és 2008. július 2.-án Pk.60.087/2007/9sz.) számú végzéssel 
módosított közhasznú szervezet. (1. számú melléklet). Az Alapítvány fő célja: a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 24. § (1) – (5) bekezdésekben meghatározott óvodai, 25. § és 26. §-aiban 
meghatározott általános iskolai (1-8. évfolyam) közoktatási feladatokat ellátó közös igazgatású 
többcélú közoktatási intézmény fenntartása, működtetése. Képviseletét az alapító okirat szerint a 
kuratórium, illetve annak elnöke látja el. 

3. Az Alapítvány Kijelenti, hogy az általa fenntartott Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 
(székhely: 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46.) 

Tagintézményei: 

Zala megye: Felsőrajk, Hahót, Miháld, Pölöske, Újudvar, Zalaszentlászló, Zalavár, Zalaszentmihály 

Vas Megye: Hegyfalu, Egervölgy, Káld 

melyet a jelen megállapodáshoz csatolt okirattal igazol  

4. Az Alapítvány kijelenti, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (4) bekezdése 
alapján, a 81. § (3) – (7) bekezdésekben meghatározott tartalommal a Kistérséghez tartozó Hahót, 
Újudvar települések önkormányzataival közoktatási megállapodást kötött, melynek keretében ellátja 
Hahót, Újudvar, Magyarszerdahely, Bocska lakóhelyű tanulókat. 

5. Az Alapítvány kijelenti, hogy az általa fenntartott és a 3. pontban körülírt intézmény és ezen belül az 
érintett tagintézmények vonatkozásában rendelkezik a Zala Megyei Főjegyző által kiadott hatályos 
működési engedéllyel, melyet a megállapodáshoz csatolt működési engedélyről szóló 713-
18/2008/M.. számú határozattal igazol. 

6. A Társulás – tekintettel az Alapítvány és Hahót, Újudvar települések Önkormányzatai között 
megkötött közoktatási megállapodásokra – tudomásul veszi, hogy Újudvar, Hahót településeken a 4. 
pontban körülírt gyermek- és tanulólétszámmal az általános iskolai feladatellátást az Alapítvány az 
általa fenntartott intézményben, Újudvar vonatkozásában 2007. szeptember 1. óta Hahót esetében 
2008.szeptember 1. óta látja el. 

7. A szerződő felek az Együttműködési Megállapodást 2011.szeptember 1. napjától 2012. augusztus 31. 
napjáig kötik. 



8. A felek tudomással bírnak arról, hogy az alapítvány intézményfenntartó tevékenységének 
törvényességi ellenőrzését Zala Megyei Főjegyzője látja el. 

9. A felek tudomással bírnak arról, hogy az Alapítvány addig jogosult a költségvetési törvény 3. számú 
melléklet 16. g) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás igénylésére, ameddig a feladatot 
legalább két település tekintetében ellátja, rendelkezik a Zala Megyei Főjegyző működési 
engedélyével, továbbá az általa fenntartott intézmény megfelel a törvényi mellékletben 
meghatározott kiegészítő szabályoknak. 

10. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK megbízásra vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. A megállapodásból adódó bármiféle jogvita esetén a szerződő felek a Zalaegerszegi 
Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 

11. A felek jelen, 2 számozott oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, majd mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés 4 db eredeti, egymással 
teljesen megegyező példányban készült, amelyekből 2 db a Társulásnál, 2 db pedig az Alapítványnál 
marad. 

12. A megállapodást Nagykanizsa Kistérség Többcélú Társulása a………………../  .) számú, a Suli 
Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány kuratóriuma a 14/2008 számú határozatával 
elfogadta. 

 

Felsőrajk, 2011. augusztus 8. 

 

 

 

 ……………………………….. ……………………………….. 
 Nagykanizsa Suli Harmónia -2007 
 Kistérség Többcélú Társulása Gyermekeket Segítő Alapítvány 
 Társulási Tanács elnöke Kuratórium elnöke 
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