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A 20/2008. (I.22.) Kt. sz. határozat melléklete 

  

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött egyrészről   

Név: Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása  

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

 

másrészről 

Név: Szentendre Város Önkormányzata 

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

együttesen Felek között az alábbiak szerint: 

 

1. A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása a Magyar 

Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8. melléklet 

IV. fejezetében foglaltakra tekintettel a közoktatási intézményi és szakszolgálati 

feladatokat a társult települések önkormányzatai által önállóan fenntartott 

intézmények, illetve azok szakemberei útján, így Szentendre városban a Szentendre 

Város Önkormányzata által fenntartott intézmények, illetve azok szakemberei útján 

látja el. 

 

2. DPÖTKT az 1. pontban megfogalmazott célból az alábbi kiegészítő támogatást nyújtja  

Szentendre Város Önkormányzata részére, melyet a felek a megállapodás aláírásával 

elfogadnak. 

Szentendre Város Önkormányzata vállalja, hogy a DPÖTKT részére benyújtott – a 

normatív kiegészítő támogatás alapjául szolgáló - becsült ellátotti létszámnak 

megfelelő gyermeket   logopédiai, gyógytestnevelési órákon foglalkoztatják és erről 

dokumentációt készítenek. 

A 2007/2008 nevelési év / tanév során legalább az 1. sz. mellékletben szereplő 

gyermeklétszámot  az alábbi gyakorisággal kell ellátásban részesíteni: 

-    logopédiai ellátás esetén legalább heti egy alkalommal 

-    gyógytestnevelés esetén legalább heti egy alkalommal 

 

3. Szentendre Város Önkormányzata jelen szerződés aláírásával vállalja azt, hogy a 

DPÖTKT alapító okiratában, és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről 

szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8. sz. mellékletében foglaltaknak - megfelelően  

használja fel a kiegészítő normatívát. 

 

4. DPÖTKT vállalja, hogy a normatív kiegészítő támogatást az alábbi módon : 

Negyedévente ¼-ed arányban Szentendre Város Önkormányzata részére- az általa 

megjelölt 12001008-00122568-00100003  számlaszámra- átutalja. 

 

5.  Szentendre Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a vállalt szakszolgálati – 

logopédia, gyógytestnevelés -  és intézményi feladatok ellátásáról  a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. Tv.-ben, a 14/1994. ( VI.24.) MKM rendeletben és a Magyar 

Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Törvény 8. melléklet 

IV. fejezetében foglalt követelményeknek és az ide vonatkozó további 

jogszabályoknak megfelelően gondoskodik. 

A szakszolgálati feladatok ellátásáról Szentendre Város Önkormányzatának alábbi 

intézményei gondoskodnak:    
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 Barcsay Jenő Általános Iskola, 2000 Szentendre, Kálvária u. 18. 

 Izbégi Általános Iskola, 2000 Szentendre, Mária u. 1. 

 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, 2000 Szentendre,Rákóczi u.6. 

 Templomdombi Általános Iskola, 2000 Szentendre, Alkotmány u. 12. 

 Szentendre Város Óvodai Intézményei, 2000 Szentendre, Pannónia u. 40. 

 

 

Az ellátó intézmények alapító okiratainak másolata az Együttműködési Megállapodás 

mellékletét képezik.                                        

 

6. Szentendre Város Önkormányzata vállalja, hogy a kiegészítő normatív támogatás 

felhasználásáról írásbeli beszámolót készít, melyet a DPÖTKT részére 2009. január 

14-ig eljuttat. 

 

7. A DPÖTKT által meghatározott szervek vagy személyek jogosultak bármikor 

ellenőrizni a kiegészítő normatív támogatás rendeltetésszerű felhasználását. 

Szentendre Város Önkormányzata köteles az ellenőrzést végzők részére a kért 

felvilágosítást, tájékoztatást megadni, az általuk meghatározott dokumentumokba 

betekintést biztosítani. 

 

8. Szentendre Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy jogtalanul felhasznált 

támogatás esetén köteles a támogatásnak megfelelő összeget kamattal - a jegybanki 

alapkamat kétszeresével - növelve megfizetni a DPÖTKT részére. 

 

9. A megállapodás a 2008. évi feladatellátásra vonatkozik. A feladatellátás kezdete 2008. 

január 31. 

 

10. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jog, az 1959. évi IV. 

törvény a Polgári Törvénykönyvről, az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és 

végrehajtási rendelkezései és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 

2007. évi CLXIX. törvény szabályai az irányadók. 

 

11. A megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a Felek megállapodást jóváhagyó 

határozatai, melyek a következők: 

Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása …/2007. (XII.12.) sz.  

határozata; 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (I.22.) Kt. sz. 

határozata. 

 

12. Felek a jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

Szentendre, 2008 

 

 

  

Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulása 

Németh Miklós alelnök 

 

Szentendre Város Önkormányzata 

dr. Dietz Ferenc polgármester 
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1.sz melléklet 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat és a DPÖTKT között létrejött a Közoktatási szakszolgálati 

feladatellátásra vonatkozó megállapodás szerint a 2007/2008 nevelési év/tanévben  

Szentendre Város Önkormányzat feladatellátásra vonatkozó becsült ellátotti létszámai: 

 

-  logopédiai ellátás    fő 

-  gyógytestnevelés    fő 

 

 


