
 

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2011. június  16. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 
V-192/22.824/2011. sz. határozat 
 
 
Tárgy:  Miskolc Kistérség Többcélú Társulása és Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata közötti pedagógiai szakszolgálati feladat-ellátási szerződés 
módosítása 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti pedagógiai 
szakszolgálati feladat-ellátási szerződés módosítására” című előterjesztést, s a 
megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása és Miskolc Megyei Jogú Város között a pedagógiai 

szakszolgálati feladatok ellátására létrejött megállapodás 1. pontja egy új, franciabe-
kezdéssel egészül ki: 
• „ iskolapszichológusi hálózat működtetése” 

 
2. A megállapodás 4.2. pontja helyébe a következő szövegrész kerül: 
 

„ 4.2 Miskolc Kistérség Többcélú Társulása a szakszolgálati feladatot ellátó intézmény 
részére a költségvetési törvényben a többcélú kistérségi társulásokat ezen a jogcímen 
megillető kiegészítő normatíva figyelembe vételével a Társulási Tanács által megállapított 
összeget biztosítja.” 

 
• A megállapodás 4.3. pontját a felek hatályon kívül helyezik. 

 
• A Közgyűlés  felhatalmazza Miskolc Megyei Jogú Város polgármesterét, hogy 

a határozat végrehajtásához szüksége intézkedéseket megtegye, a melléklet 
egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási megállapodásokat aláírja. 

 
Határid ő: 

az 1.pont vonatkozásában a pályázati kiírástól függően, 2011. szeptember 1. 
a 2. pont vonatkozásában 2011. szeptember 11. 

Felelős: Dr. Kriza Ákos elnök 
 

K. m. f. 
 
 
 Dr. Csiszár Miklós sk.     Dr. Kriza Ákos sk. 
         jegyző           polgármester 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 



 

Megállapodás 
 
amely létrejött 
 
egyrészről Miskolc Kistérség Többcélú Társulása (3525 Miskolc, Városház tér 8., Képviseli: 
Lehóczki István elnökhelyettes), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 
 
másrészről, 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8., képviseli: Dr. Kriza 
Ákos polgármester), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
 
között az alulírott napon és helyen a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 
2004. évi CVII. törvény 3. § (2) bekezdése a) pontja alapján, az alábbi feltételek szerint: 
 

1. A Megbízó megbízza Megbízottat a települési területén1 Miskolc, Alsózsolca2, Bükkszentke-
reszt, Répáshuta, Nyékládháza, Kistokaj, Mályi, Muhi, Ónod, Szirmabesenyő, Sajóecseg, Sa-
jósenye, Sajóvámos, Emőd, Bükkaranyos, Harsány, Kisgyőr, Igrici települések közigazgatási 
területeire kiterjedően a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül az alábbiak ellátásával: 

- nevelési tanácsadás 
- gyógytestnevelés 
- gyógypedagógiai tanácsadás 
- logopédia 
- pályaválasztási tanácsadás. 

             -    iskolapszichológusi hálózat működtetése3 
 
2. A Megbízott az 1. pontban meghatározott feladatok ellátását a pedagógiai szakszolgálatokra 

vonatkozó hatályos jogszabályok szerint a Nevelési Tanácsadó Intézet (3534 Miskolc, Kiss 
tábornok u. 84. képviseli: Czirjákné Vértesi Mariann igazgató) intézménye útján biztosítja. 

 
3. A pedagógiai szakszolgálatok által nyújtott szolgáltatások igénybevételére szakvélemény 

alapján kerül sor. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  114. § (3) bekezdése sze-
rint a pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele az igénybe vevő (szülő, gyermek) részére 
ingyenes. 

 
4. 4 , 54. 1. A szakszolgálati feladatellátásra biztosított, az intézmény fenntartóját   megillető, 

normatív támogatást  az intézmény fenntartója igényli meg. A fenntartó kötelezettséget vállal 
arra, hogy az ellátandó feladatokhoz igazodóan, fokozatosan fejleszti a feladatot ellátó intéz-
ménye közalkalmazotti létszámát. 
 

4.2 Miskolc Kistérség Többcélú Társulása a szakszolgálati feladatot ellátó intézmény részére a 
költségvetési törvényben a többcélú kistérségi társulásokat ezen a jogcímen megillető kiegészítő 
normatíva figyelembe vételével a Társulási Tanács által megállapított összeget biztosítja. 6 

 
A gyógytestnevelési feladatok ellátását Miskolc város területén a város más intézménye is 

                                                 
1 Módosított a 23/2009 (II.20) számú Társulási Tanácsi határozat 
2 Módosított a 20/2005 (X.13) számú Társulási Tanácsi határozat 
3 A bekezdést kiegészítette a 24/2011 ( III.18) számú Társulási Tanácsi határozat 
4 Módosított a 34/2005 (XI.30) számú Társulási Tanácsi határozat 
5 Módosított a 5/2006 (II.15.) számú Társulási Tanácsi határozat 
6 Módosított a 24/2011 ( III.18) számú Társulási Tanácsi határozat 



ellátja, a jelen megállapodásban meghatározott feltételekkel. 
 

     4.3.7 
 

5. A Megbízott a feladatellátásról a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást vezet, 
melybe betekintést biztosít Megbízó részére. 
A feladatellátásra elsősorban a gyermek, tanuló óvodájának, iskolájának székhelyén kerül sor, 
kivéve azon eseteket, ahol a fejlesztés speciális, nem mobil eszközöket igényel. 
A speciális eszközfeltételeket igénylő fejlesztési feladatok ellátására az intézmény székhelyén 
vagy decentrumokban az e célból kialakított helyiségekben kerül sor. 
E telephelyek felszerelését, a fejlesztés tárgyi feltételeit Megbízó pályázati támogatásból 
biztosítja. 
A jogszabály szerinti személyi feltételek biztosítása Megbízott feladata. 
 
A megbízás időtartama alatt keletkező új szakvéleményekben érintett gyermekek fejlesztése 
a szakvélemény kézhezvételét követő hónap 1. napjától történik, finanszírozásra a jelen 
megállapodásban rögzített mértékben és ütemezésben kerül sor. 

 
6. A finanszírozás rendje8,9 

 
A 4. pontban meghatározott díjtételek kifizetésére a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
munkaszervezete vezetőjének rendelkezése alapján kerül sor. 
 
A szolgáltatás ellenértékének felhasználásáról, a fejlesztési feladatok ellátásáról Megbízott 
intézménye évente a tárgyévet követő március 31-ig írásos szakmai értékelés és pénzügyi 
elszámolás keretében számol be Megbízónak. A Megbízó a Megbízott tevékenységét 
ellenőrizheti. 

 
7. Jelen megállapodás a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása 1. pont-

jában foglalt időtartamra szól. A társulási megállapodás határidejének módosítása érinti a fel-
adatellátásra vonatkozó megállapodást is. 

 
8. Jelen megállapodás megszüntetése bármely fél részéről a tanév utolsó napjával lehetséges. A 

felmondási idő hat hónap. 
A felmondási idő lejártáig Megbízott a szolgáltatást köteles ellátni. Megbízó pedig a 
megállapodás megszűnéséig járó arányos támogatást köteles biztosítani. 

 
9. A megállapodás 2005. június 1. napjától érvényes, azzal, hogy a feladatellátást a társulási 

tanács jelen megállapodásban foglalt feltételekkel 2005. február 15. napjától finanszírozza. 
 
10. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló, 1959. évi 

IV. tv., a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. tv., 
valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
tv. rendelkezései az irányadóak. 

 

                                                 
7 A pontot hatályon kívül helyezte a 32/2011 ( IV.29) számú Társulási tanácsi határozat 
8 Módosított a 34/2005 ( XI.30) számú Társulási Tanácsi határozat 
9 Módosított a 5/2006 ( II.15) számú Társulási Tanácsi határozat 



 
11. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges vitákat elsődlegesen 

tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a vita eldöntésére kikötik 
a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 36. §-ának (2) bekezdése alapján a Miskolci 
Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 
 
Miskolc, 2011.június 16. 
 
 
 
 
 ………………………………….  ……………………………….. 
 Megbízó  Megbízott 
 Miskolc Kistérség Többcélú  Miskolc Megyei Jogú Város 
 Társulása  Önkormányzata 


