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A Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás 

2018. február 8-án (csütörtökön) 9,00 órakor 
  

a Gencsapáti Polgármesteri Hivatalban (Gencsapáti, Hunyadi út 229.) tartandó 

tanácsülésére 

                                      

                                      
                                      

  Tárgy: Javaslat a Gyöngyös-kert Óvoda Társulási megállapodásának 

módosítására 

  

                                      
                                      

  Előterjesztő: Bodorkós Ferenc, elnök, Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás   

                                      
                                      

  Összeállította: Dr. Görög István jegyző, Gencsapáti Polgármesteri Hivatal   

                                      
                                      

  Melléklet: 18-TNY-4126-2/2017-821803 számú hiánypótlási felhívás   

                                      

                                      
                                      

  Tárgyalás módja: az előterjesztést – figyelemmel Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) és (2) 

bekezdéseire, és 95. § (3) bekezdésére – nyilván ülésen kell tárgyalni. 

  

                                      
                                      

  Szavazás módja: nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel a 

Társulási megállapodás 2.2.4. pontjára – a Társulási Tanács egyszerű 

többségű (legalább annyi tag igen szavazata szükséges, mely 

meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak felét, és az általuk 

képviselt települések lakosságszámának egyharmadát) szavazata 

szükséges. 

  

                                      
                                      

  Gencsapáti, 2018. január 29.                        

                                      

                   (: Dr. Görög István s.k. :)      

                     jegyző        
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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

  

A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási 

Osztálya (a továbbiakban: Államkincstár) 2017. október 5-én kelt, VAS-ÁHI/289-8/2017. ügyiratszámú 

levelében felhívta a figyelmet, hogy a társulások 2013. július 1. napjával történő átszervezése során a 

költségvetési szerv alapító okiratának módosítása nem teljes körűen történt meg, hiszen az alapító 

okitat 2.2.1 pontjában alapítóként Gencsapáti Község Önkormányzata van feltüntetve, holott 

alapítóként nem a költségvetési szervet tényleges alapító szervet, hanem az alapításra, átalakításra, 

megszüntetésre ténylegesen jogosult szervet kell feltüntetni.  

 

A megkeresést követően a Társulási megállapodás és az alapító okirat felülvizsgálata megtörtént, a 

dokumentumokat mind a Társulási Tanács, mind a társulást alkotó önkormányzatok képviselő-

testületei elfogadták, a módosító és egységes szerkezetű okiratok benyújtásra kerültek az 

Államkincstárba. 

 

Az Államkincstár 2017. december 19-én kelt, 18-TNY-4126-2/2017-821803 számú hiánypótlási 

felhívásában jelezte, hogy a csatolt dokumentumok formai és tartalmi hiányosságai miatt nincs mód 

a módosítások törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetésére. 

Az Államkincstár hiánypótlási felhívása jelen előterjesztés mellékletét képezi.  

A módosító okirat és egységes szerkezetű Társulási megállapodás tartalmi pontatlanságai, a csatolt 

dokumentumok formai és tartalmi hiányosságai miatt a Társulási tanács, valamint képviselő-

testületek elnézését kérem! 

 
 

A hiánypótlási felhívásban közöltek alapján megtörtént a Társulási megállapodás felülvizsgálata, és az 

elkészült módosító okirat és egységes szerkezetű Társulási megállapodás tervezete. 

a Társulási megállapodás felülvizsgálata.  

A Társulási megállapodás módosuló rendelkezései: 
 

1. Az 1.3. pontban (A Társulás tagjainak neve, székhelye) a vassurányi tagönkormányzat neve 

pontosításra került. 

2. Az 1.6.2. pontban meghatározott kormányzati funkciók közül elegendő a 011130 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

kormányzati funkció szerepeltetése. Az 1.6.2. pontban szereplő 4 további kormányzati funkció 

törlésre kerül. 
 

3. Indokolt az 1.7. pont törlése, mert az óvodai neveléssel kapcsolatos rendelkezéseket az 

intézmény alapító okirata tartalmazza.  
 

4. A Társulási megállapodás új, 2.2.6. ponttal egészül ki, mely a Társulás Tanács által, minősített 

többséggel meghozandó döntéseiről rendelkezik.   

 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a csatolt határozati javaslat 

elfogadására. 
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   Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás 

../2018. (II.8.) számú határozata 

   

                              

 1. A Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa 

a Társulási megállapodás 2.6. f) pontjában biztosított 

hatáskörében eljárva a Módosító okiratot, és az egységes 

szerkezetű Társulási megállapodást elfogadja. 

   

                              

 2. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét az 

előterjesztés szerinti módosító okirat és egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás aláírására. 

   

                              

 3. A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy 

gondoskodjon a módosító okirat és az egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási megállapodásnak a Vas Megyei Állam- 

kincstár Vas Megyei Igazgatóság részére történő 

megküldéséről.   

   

                              

     Felelős: Bodorkós Ferenc elnök    

     Határidő: azonnal    

                              



-4- 
 

GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA FENNTARTÓ TÁRSULÁS  
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÓ OKIRATA 
 

 
 

A Társulást alapító települési önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 88. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörükben a 

Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás Társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítják. 

 

 
 

1. A Társulási megállapodás 1.3. pont (A Társulás tagjainak neve, székhelye) c) alpontja az 

alábbiak szerint módosul: 
 

 „1.3.  c) Önkormányzat Vassurány (9741 Vassurány, Táncsics köz 7.), a továbbiakban: 

tagönkormányzat.” 

 
 

1. A Társulási megállapodás 1.6.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

 „1.6.2. Kormányzati funkciók 
 

  011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

 
 

2. A Társulási megállapodás 1.7. pontja hatályon kívül helyezésre kerül, az 1. pont (Általános 

rendelkezések) további alszámai ennek megfelelőn módosulnak. 

 
 

3. A Társulási megállapodás az alábbi 2.2.6. ponttal egészül ki:  
 

 „2.2.6. A Társulási Tanács minősített többségű döntéshozatala szükséges:  
 

  a) költségvetéséről, a költségvetés módosításáról, valamint a költségvetés 

végrehajtásáról; 
 

  b) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 

adása, illetve visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 

kiszabása esetén; 
 

  c) az általa fenntartott köznevelési intézmény alapító okiratának 

elfogadásához, módosításához; 
 

  d) az általa fenntartott köznevelési intézmény átszervezéséhez, 

megszüntetéséhez.” 

 
 

4. A Társulási megállapodás 2.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

 „2.4. A társult önkormányzatok egyetértési jogot gyakorolnak az alábbi intézményi 

dokumentumok elfogadásakor: alapító okirat elfogadása, módosítása, 
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megszüntető okirat elfogadása, Szervezeti és Működési Szabályzat, Nevelési 

program, Intézményi Minőségirányítási Program, Házirend.  

Az egyetértési joggal a társult önkormányzatok a kézbesítéstől számított 15 

napon belül élhetnek.” 

 
 

5. A Társulási megállapodás 3.1.2. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
 

 „3.1.2. Az intézmény tagóvodai telephelyei: 

 
 

6. A Társulási megállapodás  
 

 „3.4. A tagóvodai telephelyeket tagóvoda-vezetők irányítják, közvetlenül a 

tagintézmények székhelyén.  

A tagóvoda-vezetők megbízásról az érintett önkormányzat képviselő-testülete 

véleményének kikérésével az óvodavezető dönt. 

A tagintézmény-vezető előzetes véleménye szükséges a tagóvodai telephelyen 

dolgozók kinevezéséhez, felmentéséhez, áthelyezéséhez és anyagi elismerésben 

való részesítéséhez.” 

 

 
 

Gencsapáti, 2018. február 8. 

 

 
 

 (: Bodorkós Ferenc :) 

 elnök 

 Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás 

 
 

Záradék: 
 

A Társulási Megállapodás módosítását Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

…./2018. (..………...) számú határozatával elfogadta. 
 

A Társulási Megállapodás módosítását Pornóapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

…./2018. (…………….) számú határozatával elfogadta. 
 

A Társulási Megállapodás módosítását Önkormányzat Vassurány Képviselő-testülete a …./2018. 

(…………..) számú határozatával elfogadta. 
 

A Társulási megállapodás módosítása a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

(Egységes szerkezetben) 

 

 

A Társulást alkotó önkormányzatok a közöttük 2007. augusztus 1-én, a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján létrehozott 

társulási megállapodásban foglaltakat – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) bekezdésére – felülvizsgálták és a 

feladatkörükbe tartozó közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalú, hatékony és gazdaságos 

ellátása érdekében az Mötv. 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás 

biztosítására az alábbi megállapodást kötik.   

 

 
 

1. Általános rendelkezések  

 

1.1. A Társulás neve: Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás 
 

1.2. A Társulás székhelye: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. 
 

1.3. A Társulás tagjainak neve, székhelye: 

 a) Gencsapáti Község Önkormányzata (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.), a 

továbbiakban: gesztor önkormányzat; 

 b) Pornóapáti Község Önkormányzata (9796 Pornóapáti, Körmendi u. 27.) a 

továbbiakban: tagönkormányzat; 

 c) Önkormányzat Vassurány (9741 Vassurány, Táncsics köz 7.), a továbbiakban: 

tagönkormányzat. 
 

1.4. A Társáshoz tartozó települések lakosságszáma: 
 

 A társult települések lakosságszámát a Megállapodás 1. függeléke tartalmazza. 
 

1.5. A Társulás célja: 

 a) az óvodai nevelés minőségének javítása, az esélyteremtést erősítő oktatás-

szolgáltatás érdekében, 

 b) az óvodai humánerőforrás összehangolt hasznosítása, 

 c) a költség-hatékony működtetés megvalósítása, 

 d) a szakmai munka színvonalának javítása 
 

1.6. A Társulás által ellátott közfeladat: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. 

§-ában meghatározott óvodai nevelés. 
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 1.6.1. Államháztartási szakágazati besorolás: 
 

  851020 Óvodai nevelés 
 

 1.6.2. Kormányzati funkciók 
 

  011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 
 

1.7. A Társulás működési területe: A Társulást alkotó önkormányzatok közigazgatási területe. 
 

1.8. A Társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkezik. 
 

1.9. A Társulás az alaptevékenységét az intézmény fenntartásával látja el. 

 

 
 

2. A Társulás szervezete és működése  

 

2.1. A társulás döntéshozó szerve a társult önkormányzatok polgármestereiből álló, 3 fős 

Társulási Tanács. 
 

2.2. A Társulási Tanács működésére az Mötv. 94-95. §-ai irányadóak, az alábbi eltérésekkel: 
 

 2.2.1. A Társulási Tanács elnöke a mindenkori Gencsapáti polgármester.   

A Társulást az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulási Tanácsot 

az általa írásban megbízott társult település polgármestere képviseli.   
 

 2.2.2. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 

 a) szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal; 

 b) a Társulási Tanács által meghatározott időpontban; 

 c) a Társulási Tanács elnökének, vagy tagjainak indítványára; 

 d) az önkormányzatok, és a Társulás törvényességi felügyeletét ellátó szerv 

kezdeményezésére. 
 

 2.2.3. A Társulási Tanács tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. A Társulási Tanács 

akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van.  
 

 2.2.4. A Társulási Tanács döntéseit nyílt szavazással, határozati formában – azon 

döntések kivételével, melyhez minősített többség szükséges – egyszerű 

szótöbbséggel hozza.  
 

Egyszerű szótöbbség esetén legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 

meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt 

települések lakosságszámának egyharmadát.  
 

A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 

meghaladja a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az 

általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 
 

 2.2.5. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet a Társulási Tanács 

polgármester tagjai írnak alá. A jegyzőkönyvet az ülést követően 15 napon belül 

meg kell küldeni a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. 
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 2.2.6. A Társulási Tanács minősített többségű döntéshozatala szükséges:  
 

  a) költségvetéséről, a költségvetés módosításáról, valamint a költségvetés 

végrehajtásáról; 
 

  b) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 

adása, illetve visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 

kiszabása esetén; 
 

  c) az általa fenntartott köznevelési intézmény alapító okiratának 

elfogadásához, módosításához; 
 

  d) az általa fenntartott köznevelési intézmény átszervezéséhez, 

megszüntetéséhez. 
 

2.3. A Társulás költségvetési koncepciójának, költségvetésének, zárszámadásának 

elfogadásához, valamint költségvetésének módosításához a társult önkormányzatok 

képviselői-testületeinek egyetértése szükséges. 
 

2.4. A társult önkormányzatok egyetértési jogot gyakorolnak az alábbi intézményi 

dokumentumok elfogadásakor: alapító okirat elfogadása, módosítása, megszüntető okirat 

elfogadása, Szervezeti és Működési Szabályzat, Nevelési program, Intézményi 

Minőségirányítási Program, Házirend.  

Az egyetértési joggal a társult önkormányzatok a kézbesítéstől számított 15 napon belül 

élhetnek.  
 

2.5. A társult önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel meghozott 

döntése szükséges:   

 a) a Társulási megállapodás elfogadásához, módosításához, 

 b) a Társuláshoz történő csatlakozás elfogadásához, kiválás jóváhagyásához, tag 

kizárásához, valamint a társulás megszüntetéséhez; 
 

2.6. A Társulási Tanács fenntartói jogokkal kapcsolatos feladat- és hatásköre: 

 a) meghatározza az adott nevelési évben indítandó óvodai csoportok számát, 

engedélyezi a csoport átlaglétszámtól történő eltérést, 

 b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai felvétel időpontjáról, az 

óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, 

 c) ellenőrzi a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, 

hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét,   

 d) összehangolja a munkavállalók, alkalmazottak részére adható juttatások körét, 

 e) dönt az intézmény költségvetésének elfogadásáról, előirányzat- 

átcsoportosításokról, a költségvetési beszámolók elfogadásáról, 

 f) az intézményi alapdokumentumok jóváhagyásáról. 
 

2.7. A Tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendőket Gencsapáti Polgármesteri 

Hivatala látja el. 
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3. A köznevelési intézmény 

 

3.1. Az intézmény neve: Gyöngyös-kert Óvoda. 
  

 3.1.1. Az intézmény székhelye: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. 
   

 3.1.2. Az intézmény tagóvodai telephelyei: 

 a) Gyöngyös-kert Óvoda Vassurányi Tagóvodája (941 Vassurány, Vasút u.2.)  

 b) Gyöngyös-kert Óvoda Pornóapáti Tagóvodája (9796 Pornóapáti, Fő út 66.)  

Gliedkindergarten Nr.2    9796 Pernau Hauptstrasse 66. 
 

3.2. Az intézményt a Társulási Tanács által kinevezett magasabb vezető irányítja. A magasabb 

vezető pályáztatásához, kinevezéséhez, megbízatásához és felmentéséhez szükséges a 

társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei véleményének kikérése. 
 

3.3. Az intézmény magasabb vezetője esetében a köznevelési törvényben és végrehajtási 

rendeletekben meghatározott pályáztatási eljárást Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 

jegyzője bonyolítja le. 

A megbízás, kinevezés, vezetői megbízás, visszavonás, felmentés, fegyelmi és 

összeférhetetlenségi üggyel kapcsolatos feladat- és hatáskört a Társulási Tanács 

gyakorolja. 

Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke 

gyakorolja. 
 

3.4. A tagóvodai telephelyeket tagóvoda-vezetők irányítják, közvetlenül a tagóvodai 

telephelyek székhelyén.  

A tagóvoda-vezetők megbízásról az érintett önkormányzat képviselő-testülete 

véleményének kikérésével az óvodavezető dönt. 

A tagóvodai telephely-vezető előzetes véleménye szükséges a tagóvodai telephelyen 

dolgozók kinevezéséhez, felmentéséhez, áthelyezéséhez és anyagi elismerésben való 

részesítéséhez. 
 

3.5. A vezetők feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes rendelkezéseket az intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 

 

 
 

4. A Társulás, gazdálkodása, vagyona 

 

4.1. Az intézmény székhely- és tagóvodai telephelyeinek működését szolgáló, az alapításkor 

meglévő ingó- és ingatlan vagyon a társulásban résztvevő önkormányzatok tulajdonában 

marad.  

Az ingatlan beruházása, felújítása a saját tulajdonú ingatlanok tekintetében a tulajdonos 

önkormányzatok feladata. E kötelezettségekhez kapcsolódó költségeket minden társult 

önkormányzat a költségvetésében szerepelteti. 
 

4.2. Az intézmény éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Társulás költségvetése tartalmazza 

az intézmény költségvetését.  

 



-10- 
 

Az intézmény éves költségvetésének összeállítását megelőzően a költségvetési év január 

15-ig az intézményi szakfeladatok alapján megállapítja a bázis- és tagintézmények tervezett 

működési kiadásait. Ezt követően a társult önkormányzatok képviselői-testületei január 31-

ig meghatározzák az intézmény költségvetését. 
 

4.3. Az intézmény működési kiadásainak forrását – a 4.5. pontban leírt önkormányzati 

kiegészítő hozzájáruláson, a saját bevételeken, pályázati támogatásokon, valamint az 

esetlegesen átvett egyéb pénzeszközökön kívül – az éves központi költségvetési 

törvényben óvodai nevelés jogcímen járó egyéb óvodai hozzájárulás, egyéb óvodai 

hozzájárulás címen járó költségvetési hozzájárulás, az óvodai normatív hozzájárulásokkal 

összefüggő kiegészítő támogatások, hozzájárulások, központosított előirányzatok, kötött 

felhasználású támogatások biztosítják. 
 

4.4. Az intézmény működésével kapcsolatos, a 4.4. pontban leírt önkormányzati kiegészítő 

hozzájárulás egyrészt a jelen megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott, a 

társulás tagjai által közösen finanszírozandó költségekből (könyvelés, adminisztratív 

költség, óvodavezetői feladatok ellátása) járó, másrészt a bázis- és tagóvodai telephelyek 

tervezett működési kiadásainak normatívával, a saját bevételekkel, a pályázati 

támogatásokkal és egyéb esetelegesen átvett pénzeszközökkel le nem fedezett összegének 

tag- illetve bázisintézmény helye szerinti tagönkormányzati kiegészítő hozzájárulásból áll.   
 

4.5. A társult önkormányzatok a 4.4. pontban leírt önkormányzati kiegészítő hozzájárulás éves 

1/12-ed részét fizetik be minden hónap 5-ig tagönkormányzati hozzájárulás címén a 

gesztor önkormányzatnak. 
 

4.6. Az önkormányzati kiegészítő hozzájárulás következő évi összegét a tagok évente, az 

önkormányzati költségvetés koncepciójának készítésekor tervezik meg, és az intézmény 

költségvetésének elfogadásával hagyják jóvá, beépítve a települési önkormányzat 

költségvetési rendeletébe.    
 

4.7. Az intézmény zárszámadásának elfogadását megelőzően – a költségvetési beszámolónak a 

Magyar Államkincstárhoz történő beküldését követő 15 napon belül – elszámolásnak van 

helye. Az elszámolás során meg kell állapítani a költségvetési hozzájárulások esetleges 

különbözetének összegét, intézkedni kell a tartozásoknak, követeléseknek az elszámolás 

elfogadását követő 1 hónapon belüli rendezéséről. 
 

4.8. A társulás, illetve az intézmény fennállása alatt általuk szerzett vagyongyarapodás- külön 

megállapodás hiányában – a finanszírozás arányában a társulás tagjainak közös tulajdona. 

A vagyongyarapodás nyilvántartását a Gencsapáti Polgármesteri Hivatal végzi. 

A társulás megszűnése esetén a vagyongyarapodás megosztására a Ptk. közös tulajdonra 

vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 

 
 

5. A Társulás felügyelete, ellenőrzése 

 

5.1. A Társulás működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését a Társulási Tanács végzi, 

de az ellenőrzésbe a képviselő-testületek bizottságai is bekapcsolódhatnak. 
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Az ellenőrzések eredményéről, valamint a társulás pénzügyi helyzetéről, a társulás 

tevékenységének és céljainak megvalósulásáról a Társulási Tanács tagjai a zárszámadást 

jóváhagyó ülésen számolnak be a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek. 
 

5.2. Az Intézmény éves munkájáról az intézmény vezetője évente egy alkalommal a képviselő-

testületeknek beszámol.  

A beszámolóban az intézményvezető tájékoztatást ad: 

 a) az intézmény személyi, dologi, tárgyi feltételeiről, 

 b) a törvényességi, szakmai követelmények betartásáról, 

 c) a létszámok (gyermek-, alkalmazotti) alakulásáról, csoportbeosztásról, 

 d) minden olyan körülményről, mely az Intézmény éves munkáját jellemezte. 
 

5.3. A polgármesterek együttesen és külön-külön is tájékoztatást kérhetnek az 

intézményvezetőtől, az egyes feladatok megvalósításáról, melyet az intézményvezető az 

Intézmény belső szabályzataiban rögzített rendnek megfelelően köteles megadni. 
 

5.4. Az intézmény pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Gencsapáti Polgármesteri Hivatal jegyzője 

gondoskodik. 
 

5.5. A társult önkormányzatok képviselő-testületei, illetőleg bizottsági tagjai az intézmény 

gazdálkodásával, működésével kapcsolatos, a jogszabály által előírt kötelezettségeken túli 

adatszolgáltatással kapcsolatos igényeiket az intézmény vezetőjéhez nyújthatják be. 

 

 
 

6. A Társulás időtartama, csatlakozás 

 

6.1. A Társulást a tagjai 2007. augusztus 1-én határozatlan időre hozták létre, a társulási 

megállapodásnak a társult önkormányzatok képviselői-testületei által minősített 

szavazattal történő jóváhagyásával. 
 

6.2. A Társuláshoz – a csatlakozási szándékát tartalmazó képviselő-testületi határozatnak a 

csatlakozás évét megelőző december 15-ig a gesztor önkormányzathoz történő 

megküldésével – a nevelési év kezdetének időpontjával csatlakozhat az alapító tagokon 

kívül más önkormányzat is, a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített 

többséggel történő jóváhagyásával.    
 

6.3. A tagönkormányzatok a csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok részére teszik 

lehetővé, melyek: 

 a) elfogadják a Társulás céljait; 

 b) vállalják a működtetési költségek – esetleges többletköltségek – viselését; 

 c) jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
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7. A Társulás módosítása, megszűnése, felmondás, kizárás 

 

7.1. A Társulási Megállapodás módosítását, megszüntetését a társulás bármely tagja 

kezdeményezheti, a kezdeményezésről a társult önkormányzatok a megkereséstől 

számított 60 napon döntenek. 
 

7.2. A Társulás az Mötv. 91. § a)-d) pontjaiban meghatározott esetekben szűnik meg. 
 

7.3. A Társulás megszűnésekor elszámolásnak van helye. Az elszámolás során meg kell 

állapodni: 

 a) a költségvetési hozzájárulások esetleges különbözetének utalásáról; 

 b) a tartozások és követelések rendezéséről; 

 c) a közös tulajdont képező vagyonelemek felosztásáról. 
 

7.4. Tagintézmény megszűnésekor a megszűnéssel kapcsolatos minden költség a tagintézmény 

helye szerinti társult önkormányzatot terheli. 
 

7.5. A Társulást egyoldalúan felmondani nevelési év végével lehet. A felmondásról szóló, a 

kilépő társulási tag képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntést a kilépést 

megelőző év december 15-ig közölni kell a társult önkormányzatokkal. 
 

7.6. Amennyiben a Társulás tagja a megállapodásban foglalt kötelezettségét nem teljesíti, a 

társult önkormányzatok bármelyike határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. 

A határozat mértékét a kötelezettség jellege alapján kell meghatározni. 

Amennyiben a meghatározott teljesítési határidő eredménytelenül telik el, az érintett 

tagot a képviselő-testületek minősített többséggel meghozott döntése alapján a nevelési 

év utolsó napjával kizárhatja a Társulásból. 
 

7.7. A fizetési kötelezettség teljesítésére az erre irányuló felszólítás kézbesítésétől számított 

15 napos határidőt kell megállapítani. Amennyiben a késedelmes befizetés 15 napon túl 

történik, úgy a mulasztó tag késedelmi kamatfizetési kötelezettséggel tartozik, mely 

késedelmi kamat mértéke minden naptári nap után a felszámolás időpontjában érvényes 

jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.  

A Társulás tagjai felhatalmazzák a gesztor önkormányzatot, hogy a kötelezettségét nem 

teljesítő taggal szemben a társult önkormányzatok döntésétől függően a hozzájárulás 

beszedése érdekében azonnal beszedési megbízást (inkasszó) alkalmazhasson, mely jelen 

megállapodás 3. számú melléklete. A fizetési határidő eredménytelen elmúlása esetén a 

felhatalmazó levél alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi 

szolgáltatójához. A felhatalmazó levelet a megállapodó önkormányzatok kötelesek a 

társulás számára biztosítani. 

 

 
 

8. Záró rendelkezések 

 

8.1. A Társulás működése során a tagok együttműködésére, az érdekek összehangolására, a 

kölcsönös tájékoztatásra törekednek. 
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8.2. A Társulás működése során felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján kell 

rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a társult önkormányzatok 

az Mötv. 92. §-a alapján járnak el.   
 

8.3. Jelen társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon belül meg kell küldeni a 

törvényességi ellenőrzést végző szerv vezetőjének, aki arra 30 napon belül törvényességi 

észrevételt tehet. 
 

8.4. A Társulási megállapodás mellékletei és függeléke: 

 1. melléklet: A társult önkormányzatok megállapodást jóváhagyó, minősített 

többséggel meghozott képviselő-testületi döntéseinek hiteles másolata 

 2. melléklet: A Társulás tagjai által közösen finanszírozandó költségek és számításuk 

módja 

 3. melléklet:  A kötelezettségét nem teljesítő tag költségvetési elszámolási főszámlára 

azonnali beszedési megbízás benyújtását lehetővé tevő felhatalmazó 

levelek 

 1. függelék: A társult települések lakosságszáma 
 

8.5. Jelen Társulási Megállapodás 2013. július 1-én lép hatályba.  

 

 
 

(: Kissné Potzmann Erzsébet :) (: Bodorkós Ferenc :) (: Nagy Attila :) 

alpolgármester polgármester polgármester 

Pornóapáti Község 

Önkormányzata 

Gencsapáti Község 

Önkormányzata 

Önkormányzat Vassurány 

 

 

Záradék: 
 

A Társulási Megállapodás módosítását Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

94/2013. (V.31.) számú határozatával elfogadta. 
 

A Társulási Megállapodás módosítását Pornóapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

36/2013. (VI.25.) számú határozatával elfogadta. 
 

A Társulási Megállapodás módosítását Önkormányzat Vassurány Képviselő-testülete 27/2013. 

(V.31.) számú határozatával elfogadta. 
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Záradék: 
 

A Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – 

Társulási megállapodását   
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2018. (……..) számú határozatával, 
 

Pornóapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2018. (……..) számú határozatával,  
 

Önkormányzat Vassurány Képviselő-testülete a …/2018. (……..) számú határozatával  
 

elfogadta. 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás a törzskönyvi bejegyzés napján lép 

hatályba. 

 

Az egységes szerkezetű Társulási megállapodást ellenjegyzem. 

 

 
 

Gencsapáti, 2018. ……………………………. 

 

 
 

                                                              (: Bodorkós Ferenc :) 

                                                                elnök 

                                                                   Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás 

 


