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Képviselő-testülete 
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3-13/2011/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-i rendkívüli üléséről. 

 

Napirend: Megbízás a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

pedagógiai programja módosításának szakértői véleményezésére 

 

259/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai 

programja módosításának szakértői véleményezésére adott megbízásról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 44.§ (1) bekezdésében, valamint a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi 

vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009. (XII.29.) OKM rendeletben foglaltakat, a 

következő határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának törvényességi szakmai 

vizsgálatával, szakértői vélemény készítésével Dr. Kürti György közoktatási szakértőt bízza 

meg bruttó 50.000,-Ft díjazásért, melynek fedezetét a Városi tevékenység 55324 szakmai 

szolgáltatások soron biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási 

szerződés aláírására.   

 

Határidő: 2011. július 17.  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Dr. Kürti György közoktatási szakértő 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   dr. Vörös Mária s. k. 

       polgármester         aljegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. július 15. 

 

Farkasné Fazekas Mária  

              jkv. 



2 

 

 

                                                   259/2011. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, adószám: 15390709-2-13, bankszámlaszám: 

1199360906147486-10000104, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

 

másrészről Dr. Kürti György (székhely: 2700 Cegléd, Szabadság tér 7. C lépcsőház 1/1. adószám: 

20781798-3-13,  bankszámlaszám: 11600006-00000000-03576539, cégjegyzékszám: 13-06-038532), 

mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel: 
 

1. Megbízó megbízza Megbízottat a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI.10.) MKM 

rendelet előírásainak megfelelő módosítása törvényességi szakmai vizsgálatával, szakértői 

vélemény készítésével.  A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény pedagógiai program módosítása szakértői véleményezésének megbízásáról Abony 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 259/2011. (VI.30.) számú határozatában döntött. 

 

2. Megbízott a megbízást elfogadja, a nevelőtestület által elfogadott dokumentum módosításáról a 

szakértői véleményt elkészíti. 

 

3. A Megbízott kijelenti, hogy a közoktatási szakértői tevékenység folytatásához szükséges – a 

38/2009. (XII.29.) OKM rendelet által előírt – feltételekkel rendelkezik. 

 

Országos Szakértői névjegyzékben feltüntetett szakértői nyilvántartási szám: SZ021747 

 

4. A Megbízó a Megbízott részére megküldi a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 

48. § illetve az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és 

kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet szerint elkészített és a Kt. 44. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján a nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai Program módosítását. 

A szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges további adatokat a Megbízott részére a közoktatási 

intézmények vezetői, valamint a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkársága biztosítják. 

 

5. Megbízott vállalja, hogy a szakértői véleményt elkészíti olyan időpontban, hogy a Program 

jóváhagyásáról a Képviselő-testület munkaterv szerinti augusztus havi ülésén dönteni tudjon. 

Megbízott vállalja továbbá, hogy ugyanezen időpontban a szakértői véleményt nyomtatott és 

elektronikus formában átadja Megbízónak. 

 

6. A megbízási szerződés 2. pontjában meghatározott feladat elvégzéséért Megbízottat 50.000,- Ft 

(azaz Ötvenezer forint) megbízási díj illeti meg. Az összeget Megbízott a szakértői vélemény 

átadásával egyidejűleg jogosult leszámlázni.  

 

7. Megbízó a megbízási díjat a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül átutalja 

Megbízott bankszámlájára. Késedelmes teljesítés esetén Megbízott jogosult a Ptk. 301. § (1) 

bekezdése szerinti kamatot felszámítani. 
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8. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket egyeztetés útján oldják meg. 

Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezet, úgy a megállapodó felek alávetik magukat a 

Ceglédi Városi Bíróság, illetve hatáskör esetén a Pest Megyei Bíróság illetékességének. 

 

9. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 

 

Jelen megbízási szerződést a felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával 

minden tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá. 

 

Jelen megbízási szerződés 4 példányban készült, melyből 2-2 példány a megállapodó feleket illeti 

meg. 

 

 

Abony, 2011. július ………..        

 

 

  

 

………………………………                                        …………………………………….. 

Abony Város Önkormányzat                Megbízott 

  Megbízó képviseletében:                                          közoktatási szakértő 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                      

          polgármester               
 


