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Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 A Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium részéről megkereste az Önkormányzatot Dr. Talabér 
János koordinátor tanár azzal kapcsolatban, hogy a diákok közösségi szolgálatukat itt is teljesíthessék. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv-ben, illetve az 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendeletben foglaltak szerint a tanulók közösségi szolgálata kötelező jelleggel beépül a köznevelés 
rendszerébe. A következő tanévben 9. évfolyamba lépőket már érinti ez a rendelkezés, az érettségi 
kötelező előfeltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. 

- a 16. életévet be nem töltött diákok iskolaidőben csak napi 2 órát dolgozhatnak, tanítás után, 
hiszen a szolgálat nem zavarhatja meg a tanulási kötelezettségüket (max. heti 6 óra) 

- a 16. életévet be nem töltött diákok hétvégén, valamint tanítási szünetben napi 3 órát, de 
összesen nem lehet több heti 12 óránál 

- a 18. életévet be nem töltött diák este 20 és reggel 6 óra között nem dolgozhat 
- a 16. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes 

tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc 
órát. 

- a 18. életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és 
másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani. 

Az időbeli korlátozása a tevékenységeknek védelmet nyújthat a diákok számára. Fontos, hogy ne 
ingyen munkaerőként kelljen a tevékenységeket végezni, illetve hogy életkorúknak, egyéni 
sajátosságaiknak megfelelő tevékenységekbe legyenek bevonva a diákok. Szakközépiskolások esetén 
a szakma is jelenthet orientációt a tevékenységek kiválasztásánál.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés szerint fogadja el az együttműködési 
megállapodást az Iskolai Közösségi Szolgálat közös lebonyolításáról.  

 
Határozati javaslat 

                       
Újhartyán Város Önkormányzata úgy döntött, hogy Együttműködési 
megállapodást köt az Iskolai Közösségi Szolgálat közös 
lebonyolításáról a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziummal (2370 
Dabas, Szent István tér 2.). Megbízza a Polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester 

 
Újhartyán, 2014. január 20.      Schulcz József 
          polgármester 


