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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium jogelődje 2001-ben alapította a Dombóvári
Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Iskolai Szövetkezetet. A Szövetkezet
elnöke azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az alapítást követően
bevezetett jogszabályi előírásoknak megfelelően az alapszabály módosításához a
fenntartó járuljon hozzá.
Az iskolaszövetkezetekkel kapcsolatos jogi szabályozást jelenleg a szövetkezetekről
szóló 2006. évi X. törvény, illetve a közoktatási intézmény tag részvételével működő
iskolaszövetkezetekről szóló 123/2006. évi Korm.rendelet tartalmazza.
Az iskolaszövetkezetekről szóló Kormányrendelet szerint iskolaszövetkezet tagja
többek között az lehet, aki az adott közoktatási intézménnyel tanulói vagy kollégiumi
tagsági jogviszonyban áll. Az iskolaszövetkezet alapszabálya azonban megengedheti a
tagsági jogviszony létesítését azoknak is, akik nem az adott közoktatási intézménnyel
állnak tanulói vagy kollégiumi tagsági jogviszonyban. E kérdés szabályozásához
viszont be kell szerezni a közoktatási intézmény fenntartója egyetértését.
Jelen előterjesztés alkalmával indokolt továbbá módosítani azokat a Szövetkezetet
érintő dokumentumokat is, melyek a hatályos jogi szabályozásnak nem felelnek meg.
A szövetkezetekről szóló törvény szerint a szövetkezet közgyűlése az alapszabályban
meghatározott létszámú, de legalább háromtagú felügyelőbizottságot hoz létre.
Iskolaszövetkezet esetén a felügyelőbizottságnak tagja az oktatási intézmény és az
oktatási intézmény fenntartójának egy-egy képviselője, továbbá egy tagját a
közoktatási intézményben az iskolai, kollégiumi szülői szervezet jelölése alapján kell
megbízni. A Szövetkezet elnökének tájékoztatása szerint jelenleg a felügyelőbizottság
munkáját egy felügyelő biztos látja el, ezáltal nem teljesül a jogszabályban az
iskolaszövetkezetek felügyelőbizottságának tagságára előírt kötelezettség. A probléma
megoldása érdekében javaslom a Szövetkezet alapszabályát a jogszabálynak megfelelő
3 tagú felügyelőbizottság létrehozásával módosítani, illetve a fenntartó részéről a
felügyelőbizottsági tag delegálását.
Az iskolaszövetkezetekről szóló Kormányrendelet szerint az iskolaszövetkezet
létrejöttéhez szükséges, hogy az alapításában és működésében közoktatási intézmény
vegyen részt. Előírja továbbá, hogy a közoktatási intézmény akkor lehet az
iskolaszövetkezet tagja, ha erre az alapító okirata felhatalmazza. A Szövetkezetet
alapító Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium alapító okirata jelenleg nem tartalmaz ilyen
jellegű felhatalmazó rendelkezést, ezért szükséges az intézmény alapító okiratának
módosítása is.
Az alapító jogelőd intézmény jelenleg a Kapos-menti Oktatási Társulás fenntartásában
működik 8 társult település részvételével, ezért az előterjesztésben szereplő fenntartói

jóváhagyáshoz és felügyelő bizottsági tag delegálásához a Társulásban részt vevő
valamennyi önkormányzat jóváhagyása szükséges.
A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat
elfogadására.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Dombóvár
Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és
Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulásának tagja hozzájárul,
hogy a Dombóvári Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Iskolai
Szövetkezet alapszabálya lehetővé tegye a tagsági jogviszony létesítését
azoknak is, akik nem az adott közoktatási intézménnyel állnak tanulói vagy
kollégiumi tagsági jogviszonyban.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Dombóvár
Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és
Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulásának tagja a
Dombóvári Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Iskolai Szövetkezet
felügyelő bizottsági tagjának az oktatási intézmény fenntartója részéről
…………… delegálja.
A Képviselő-testület felkéri a szövetkezet elnökét a szervezet alapszabályának a
szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 37. § (3) bekezdésének megfelelő
módosítására.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere
János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított és a
módosításokkal egybeszerkesztetett alapító okiratot aláírja és az illetékes
hatóságok részére megküldje.
Határidő: 2012. október 15. - Alapító okiratok megküldésére.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda
Tóthné Sudár Beáta
bizottsági elnök

1. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …… számú
határozatával az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
I.

Az alapító okirat kiegészül az alábbival:
„Az alapító felhatalmazza az iskolát, hogy iskolaszövetkezet alapításában és
működtetésében részt vegyen, iskolaszövetkezet tagja legyen.”

II.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.
Dombóvár, 2012.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

