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Tisztelt Képviselő-testület! 

Pásztó – Mátraszőlős Közoktatási Intézményi Társulás 2007. július 18-án aláírt 
„Közoktatási intézmény közös fenntartására” című társulási megállapodással jött 
létre. A megállapodás 2007. szeptember 01-én lépett hatályba és legalább 4 évig 
szól. A Mátraszőlősi gyermekek oktatása a Pásztó Város Önkormányzat által 
alapított Dózsa György Általános Iskola és a Gárdonyi Géza Általános 
Iskolában biztosított. 
A Cserhát Közoktatási Intézményi társulás 2005. július 28-án aláírt „Közoktatási 
intézmény közös fenntartására” című társulási megállapodással jött létre, 2005. 
július 1-én lépett hatályba. A Cserháti településekről érkezett gyermekek 
alapfokú oktatása a Dózsa György Általános Iskolában folyik. 
A társulási megállapodások III/l pontjában van szabályozva a közös 
fenntartással, az intézmény működésével kapcsolatos költségek viselésének és 
megosztásának kérdésköre. Ezentúl szabályozásra került, hogy a pénzügyi 
hozzájárulás összegét a társult települési önkormányzatok képvislő-testületei 
költségvetési évenként állapítják meg, vizsgálják felül és indokolt esetben 
módosítják. 
A megállapodások III/2. pontjában került megfogalmazásra a költségvetéssel 
kapcsolatos egyeztetési eljárás, egyetértési jog gyakorlása. 
A feladatellátással kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás mértékét a társult 
települési önkormányzatok képviselő-testületei, a polgármesterek a költségvetési 
tervezés időszakában egyeztetik.  
A közös fenntartású intézmények költségvetési tervezetét (költségvetési 
rendelet) és zárszámadását (költségvetési beszámolót) a polgármesterek 
előzetesen egyeztetik. 
A megállapodásokban meghatározott költségvetést érintő döntéshez a társult 
önkormányzatok képviselő-testületeinek egyetértése szükséges. 
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a feladatellátásához 
szükséges pénzügyi hozzájárulást az éves költségvetési rendeletükben 
előirányzatként biztosítják. 
A pénzügyi hozzájárulást a társult települési önkormányzatok képviselő-
testülete havonként, a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjáig teljesíti Pásztó 
Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára, egyúttal 
visszavonhatatlan hozzájárulást adja ahhoz, hogy a határidő elmulasztása esetén 
Pásztó Város Önkormányzata azonnali beszedési megbízással behajtsa 
követelését a mulasztó önkormányzat mindenkori bankszámlákról. 
A megállapodásoknak megfelelően minden évben a költségvetés véglegesítése 
előtt egyeztetésre került sor.  
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Ez évben is lefolytattuk az egyeztetési eljárást, de a második egyeztetés után a  
2 %-al csökkentett költségvetési számítást sem fogadta el Mátraszőlős 
Önkormányzata. Cseháti települések közül sem fogadta el minden 
önkormányzat a pénzügyi hozzájárulás mértékét.  
2010. november 16-ig általános iskolai feladat ellátás címén 8.722.321 Ft került 
kiszámlázásra Mátraszőlős Önkormányzata felé, mely tartozásra 2.000.000 Ft 
került átutalásra, és kinyilatkozás szerint nem várható további pénzügyi 
teljesítés. Az általános iskolai oktatás kötelezően ellátandó feladat, ennek 
ellenére Mátraszőlős Önkormányzata nem hajlandó a felmerült szükséges 
hozzájárulás kiegyenlítésére. 
Cserháti Önkormányzatok fizetési morálja eltérő képet mutat, van aki fizeti, van 
aki egyáltalán nem tesz eleget fizetési kötelezettségének és előfordul az is aki 
előző évi szinten teljesít. 
A társulási megállapodás VI. pontjában foglaltak alapján a társulás tagjai a vitás 
kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják 
rendezni. 

Határozat javaslat 

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és megismerte a 
közoktatási intézmény közös fenntartására Mátraszőlős Önkormányzatával 
valamint a Cserhát Közoktatási Intézményi Társulás tagjaival kötött társulási 
megállapodásban foglaltak teljesülését, végrehajtását. 
Felkéri polgármesterét, hogy kezdeményezzen tárgyalást a közoktatási 
intézményi társulás tagjaival a feladatellátással kapcsolatos pénzügyi kérdések 
rendezésére. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a társulási megállapodás 
felmondásának kezdeményezésére kerüljön sor. 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Sisák Imre polgármester 

Pásztó, 2010. november 16. 

  Sisák Imre 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes 

  Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 


