Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
115/2012. (XII. 13.)KT határozata
Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév társulási
megállapodás megszüntetéséről
1. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az általa 48/2008.(VII.30.) sz.
határozattal létrehozott Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza,
Nagyrév társulási megállapodását 2012.december 31. napjával a határozat 1. számú
mellékletét képező megállapodás szerint közös megegyezéssel megszünteti, a Társulási
megállapodást elfogadó korábbi határozatot hatályon kívül helyezi. A megállapodás aláírására
a képviselő-testületek felhatalmazza a polgármestert.
2. A megállapodás 6/c. pontjának megfelelően, az abban rögzített időpont figyelembevételével a
társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni. Az elszámolással kapcsolatos, a határozat 2.
sz. mellékletét képező megállapodás aláírására
3. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete kijelenti, hogy a társulás
megszüntetése nem érinti az önkormányzatok között 10.6.20.644/2012. szám alatti bírósági
peres eljárás szerinti követeléseket.
4. A képviselő-testületek felhatalmazzák Cibakháza Nagyközség Helyettesítő Jegyzőjét, a
Társulás megszüntetésével kapcsolatos teendők ellátásával.
5. Jelen határozatot a Képviselő-testületek egyenként minősített többséggel a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV.tv. 4.§. (1) c),
6.§. (1) b köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3.§ (1)-(3), valamint a Társulási
megállapodás 6/B, a) pontjaiban foglaltak alapján hozták meg.
6. Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen határozatáról értesíteni
rendeli:











Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Enyedi Mihály helyettesítő jegyzőt
Képviselő-testület tagjait – helyben
Sej János polgármestert és általa Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületét
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt- Szolnok
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév – helyben
Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságát
Irattárat
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Cibakháza, 2012. december 13.

Hegyes Zoltán
Polgármester

dr. Enyedi Mihály
helyettesítő jegyző

Társulási megállapodás felmondása
amely létrejött egyrészről Cibakháza Nagyközség Önkormányzata (székhely: 5462
Cibakháza, Szabadság tér 5., adószám:15732918-2-16, statisztikai számjelrendszer szerinti
törzsszáma:732912, KSH számjele:15732918-8411-321-16) képviseletében: Hegyes Zoltán
polgármester
másrészről Nagyrév Község Önkormányzata (székhely: 5463 Nagyrév, Árpád út 78.,
adószám: 15412562-2-16, statisztikai számjelrendszer szerinti törzsszáma: 412562,

KSH

számjele: 15412562-8411-321-16) képviseletében: Sej János polgármester
között az alábbiak szerint:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy Cibakháza Nagyközség és Nagyrév Község
közigazgatási területén alapfokú oktatási feladataikat az általános iskolai oktatás
területén 2008. szeptember 1. napjától társulás útján látják el.
2. Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerinti megállapodást annak 6. pont
B. részének a) pontja alapján közös megegyezéssel megszűntetik 2012. december 31.
napi hatállyal.
3. Szerződő felek rögzítik, hogy a megállapodás megszüntetésének kimondásakor
figyelembe vették a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény
előírásait.
4. Szerződő felek az egymás közötti elszámolásról külön megállapodás keretében z 1.
pont szerinti megállapodás 6. pont C. része alapján történik.
5. Szerződő felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel
próbálják eldönteni. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen
szerződéssel összefüggő jogvitáik esetére Szerződő felek alávetik magukat a
Kunszentmártoni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

6. Jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a hatályos jogszabályokat, valamint a
Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt aláírták:
Cserkeszőlő, 2012. december 17.

Hegyes Zoltán sk.
Cibakháza Polgármestere

Sej János sk.
Nagyrév Polgármestere

Dr. Enyedi Mihály sk.
Cibakháza Nagyközség Helyettesítő Jegyzője

Keresztes Anita sk.
Tiszakürt-Nagyrév Községek Körjegyzője

Megállapodás közoktatási társulásba bevitt vagyonnal kapcsolatos, az esetleges
követelések elszámolásáról
amely létrejött egyrészről Cibakháza Nagyközség Önkormányzata (székhely:5462
Cibakháza, Szabadság tér 5., adószám:15732918-2-16, statisztikai számjelrendszer szerinti
törzsszáma:732912, KSH számjele:15732918-8411-321-16) képviseletében: Hegyes Zoltán
polgármester
másrészről Nagyrév Község Önkormányzata (székhely: 5463 Nagyrév, Árpád út 78.,
adószám: 15412562-2-16, statisztikai számjelrendszer szerinti törzsszáma: 412562, KSH
számjele: 15412562-8411-321-16) képviseletében: Sej János polgármester
között az alábbiak szerint:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy Cibakháza Nagyközség és Nagyrév Község
közigazgatási területén alapfokú oktatási feladataikat az általános iskolai oktatás
területén 2008. szeptember 1. napjától társulás útján látják el.
A megállapodást a szerződő felek a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 2012. évi CLXXXVIII. törvény
3. § -a alapján külön megállapodás keretében megszűntették. Ugyanezen § alapján
szükséges elszámolni a feleknek a társulásba bevitt vagyonról jelen megállapodás
keretein belül.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy az alábbi ingatlan vagyont bocsátották a társulás
rendelkezésére:
 Cibakháza székhely: Damjanich János Általános Iskola Cibakháza 5462
Cibakháza, Czibak Imre tér 40. és
Cibakháza telephelyei:
5462. Cibakháza, Szabadság tér 20.
5462. Cibakháza, Czibak Imre tér 39.
5462. Cibakháza, Báthori út 10/a.
5462. Cibakháza, Sárszög (Gyakorlókert 093/2 hrsz.)
 Nagyrévi Tagintézmény: 5463 Nagyrév, Árpád u. 36/A.
3. Ingó vagyon tekintetében az intézmény mindenkori
vagyontárgyak kerültek az intézmény használatába.

leltárjában

szereplő

4. Szerződő felek megállapodnak, hogy ingó és ingatlan vagyon tekintetében azt az
önkormányzatot illeti meg a vagyontárgy, amelyik települése az adott ingatlan
található, amelyik település intézményének a leltárában az adott ingó vagyon található.
A leltárak jelen megállapodás mellékletét képezik.
5. Szerződő felek rögzítik, hogy a társulás üzemeltetése során Cibakháza Nagyközség és
Nagyrév Község között elszámolási vita alakult ki. Jelenleg ez ügyben bírósági eljárás
folyik. Az elszámolás ez ügyben a felek között a bíróság ítélete szerint alakul.

6. Szerződő felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel
próbálják eldönteni. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen
szerződéssel összefüggő jogvitáik esetére Szerződő felek alávetik magukat a
Kunszentmártoni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.
7. Jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a hatályos jogszabályokat, valamint a
Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt aláírták:

Cibakháza, 2012. december 17.

Hegyes Zoltán sk.
Cibakháza Polgármestere

Sej János sk.
Nagyrév Polgármestere

Dr. Enyedi Mihály sk.
Cibakháza Nagyközség Helyettesítő Jegyzője

Keresztes Anita sk.
Tiszakürt -Nagyrév Községek Körjegyzője

