Sorszám: …….../2013.
Ikt.szám: …….../2013.

JEGYZİKÖNYV
Sáregres Község Önkormányzatának
2013. május 13-án, 1500 órai kezdettel megtartott
rendkívüli nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

Napirendi pontok:
1.) A Dél-mezıföldi Többcélú Társulási Megállapodás véleményezése.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
2.) Javaslat a Háló Dél-mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának
elfogadására.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
3.) Javaslat Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulásban Cece és Vajta tagi jogviszonya megszőnésére és a felek közötti
elszámolásra vonatkozó megállapodás megtárgyalására.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
4.) Javaslat Alap – Alsószentiván – Cece – Sáregres – Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadására.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
5.) Döntés az Alapi Óvoda Alapító Okiratának jóváhagyásáról.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
6.) Döntés a Sáregresi Népdalkör támogatásáról.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
7.) Zárt ülés
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Jegyzıkönyvben található képviselı-testületi döntések:

 49. sorszámú képviselı-testület határozata: a Dél-mezıföldi Többcélú Társulási
Megállapodás elfogadásáról
 50. sorszámú képviselı-testület határozata: a Háló Dél-mezıföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának elfogadásáról
 51. sorszámú képviselı-testület határozata: az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai Intézményfenntartó Társulásban Cece és Vajta tagi jogviszonyának megszőnésérıl és
a felek közötti elszámolásról
 52. sorszámú képviselı-testület határozata: Alap – Alsószentiván – Cece – Sáregres –
Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
 53. sorszámú képviselı-testület határozata: az Alapi Óvoda Alapító Okiratának
elfogadásáról
 54. sorszámú képviselı-testület határozata: a Sáregresi Népdalkör támogatásáról
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Jegyzıkönyv
Készült: Sáregres Község Önkormányzatának 2013. május 13-án, 1500 órai kezdettel megtartott
nyílt képviselı-testületi ülésérıl.
Ülés helye: Sáregres községháza
Jelen vannak:
Tiringer Mária polgármester,
Bandi Istvánné, Gulyás Tibor, Kasza József,
Tomasek Tamás, képviselı-testületi tagok
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kardos Tamás jegyzı
Ferenczi-Ortner Rita aljegyzı

Tiringer Mária polgármester: Üdvözölte a képviselı-testületi ülésen megjelent képviselıket és
a jegyzıt.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Gulyás Tibor és Kasza József képviselı-testületi tagokat javasolta.
A javaslatot a képviselı-testület 5 igen szavazattal – határozathozatal nélkül – elfogadta.

Megállapította, hogy a képviselı-testületi ülés határozatképes, mivel mind az 5 megválasztott
képviselı-testületi tag jelen van.
Az ülést megnyitotta.
Javaslatot terjesztett elı az ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselı-testület 5 igen szavazattal
az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend
1.)

A Dél-mezıföldi Többcélú Társulási Megállapodás véleményezése.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

2.) Javaslat a Háló Dél-mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának
elfogadására.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
3.) Javaslat Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulásban Cece és Vajta tagi jogviszonya megszőnésére és a felek közötti
elszámolásra vonatkozó megállapodás megtárgyalására.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
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4.) Javaslat Alap – Alsószentiván – Cece – Sáregres – Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadására.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
5.) Döntés az Alapi Óvoda Alapító Okiratának jóváhagyásáról.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
6.) Döntés a Sáregresi Népdalkör támogatásáról.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
7.) Zárt ülés

1. napirend tárgyalása
Tárgya: Döntés a Dél-mezıföldi Többcélú Társulás Társulási megállapodás elfogadására.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Rendelet tervezet jegyzıkönyvhöz csatolva 1. sorszám alatt)
Tiringer Mária polgármester: Röviden tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy több egyeztetı
ülésen vett részt, melyeknek a témája a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszőnését
követı együttmőködés volt.
A feladatellátásra új társulás jön létre - 7 település részvételével - Dél-mezıföldi Többcélú
Társulás elnevezéssel.
Azon szándékunkat, hogy a Társulásban részt kívánunk venni, 46/2013. (IV.30.) számú
határozattal jóváhagyta a képviselı-testület.
Javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Dél-mezıföldi Többcélú Társuláshoz.
Javasolja, hogy a Társulás keretében a Háló Dél-mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
fenntartásában vegyenek részt.
Javasolja, hogy a Háló Dél-mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartásában és a
Cecei központú orvosi ügyelet mőködtetésében Sáregres Község Önkormányzata vegyen részt.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Tiringer Mária polgármester: Javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
49/2013. (IV. 30.) számú határozat
a Dél-mezıföldi Többcélú Társulási Megállapodás elfogadásáról
Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-mezıföldi Többcélú Társulás
létrehozás tárgyában az alábbi döntést hozta:
I.
A képviselı-testület a jegyzıkönyvhöz mellékeltek szerinti Dél-mezıföldi Többcélú
Társulás Társulási megállapodását megismerte, azt jóváhagyja.
II. A Képviselı-testület felhatalmazza Tiringer Mária polgármestert a Dél-mezıföldi
Többcélú Társulás Társulási megállapodást aláírja.
III. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy Cece Nagyközség Önkormányzat
Polgármesterét a döntésrıl tájékoztassa.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

2. napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat a Háló Dél-mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának
elfogadására.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Rendelet tervezet jegyzıkönyvhöz csatolva 2. sorszám alatt)
Tiringer Mária polgármester: Röviden tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy több egyeztetı
ülésen vett részt, melyeknek a témája a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszőnését
követı együttmőködés volt.
A feladatellátásra új társulás jön létre - 7 település részvételével - Dél-mezıföldi Többcélú
Társulás elnevezéssel.
A Társulás keretében mőködı Háló Dél-mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
fenntartásában az önkormányzat részt vesz. A Szolgálat Alapító Okiratának elfogadásáról a
képviselı-testületnek kell döntenie.
Javasolja, hogy a Háló Dél-mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát
fogadja el a képviselı-testület.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tiringer Mária polgármester: Javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
50/2013. (IV. 30.) számú határozat
a Háló Dél-mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
Alapító Okiratának elfogadásáról
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Háló Dél-mezıföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okirat véleményezése tárgyában az alábbi döntést hozta:
I. A képviselı-testület a jegyzıkönyvhöz mellékeltek szerinti Háló Dél-mezıföldi Szociális
és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratot megismerte, azt jóváhagyja.
II. Egyúttal felkéri Tiringer Mária polgármestert, hogy Cece Nagyközség Önkormányzat
Polgármesterét a döntésrıl tájékoztassa.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

3. napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulásban Cece és Vajta tagi jogviszonya megszőnésére és a felek közötti elszámolásra
vonatkozó megállapodás megtárgyalására.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 3. sorszám alatt.)
Tiringer Mária polgármester: Röviden tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy az
önkormányzat által kötelezıen ellátandó óvodai nevelési feladatok ellátására 2008. augusztus 31én Társulási Megállapodást kötött Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta.
A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2001.évi CLXXXIX. törvény 146. § (1)
bekezdése szerint a társult önkormányzatok képviselı-testületei 2013. június 30. napjáig
kötelesek a Társulási Megállapodásukat felülvizsgálni, további társulási szándékuk esetén a
jelenleg nem jogi személyiséggel mőködı társulást jogi személyiségő társulássá átalakítani.
Cece és Vajta a Társulási Megállapodás felülvizsgálatában, jogi személlyé alakításában nem vesz
részt, mivel tagi jogviszonyuk 2013. június 30. napjával megszőnik.
Az elszámolás tekintetében a társult önkormányzatok között közös tulajdon nem keletkezett,
ezáltal elszámolási kötelezettség nem áll fenn.
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A Társulási Megállapodás felülvizsgálatával, s a Társulásban Cece Nagyközség Önkormányzata
és Vajta Község Önkormányzata tagi jogviszonya megszőnésével, s az elszámolással kapcsolatos
költségeket a társult önkormányzatok közösen viselik, azzal, hogy a Társulási Megállapodás
felülvizsgálata, s az Alapi Óvoda átszervezésével kapcsolatos költségeket Alap Község
Önkormányzatát, Alsószentiván Község Önkormányzatát és Sáregres Község Önkormányzatát
egyenlı arányban, a Cecei Óvoda alapításával, s valamennyi ahhoz kapcsolódó intézkedés
meghozatalával kapcsolatos költség Cece Nagyközség Önkormányzatát és Vajta Község
Önkormányzatát közösen terheli.
Javasolja, hogy Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulásban Cece és Vajta tagi jogviszonyának megszőnésére és a felek közötti elszámolásra
vonatkozó megállapodást fogadja el a képviselı-testület.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tiringer Mária polgármester: Javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
51/2013. (V. 13.) számú határozat
az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulásban
Cece és Vajta tagi jogviszonyának megszőnésérıl és a felek közötti elszámolásról
Sáregres Község Önkormányzata Képviselıtestülete megtárgyalta az „Alap – Alsószentiván –
Cece - Sáregres – Vajta Óvodai Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Megállapodása
felülvizsgálatára, valamint Cece Nagyközség Önkormányzata és Vajta Község Önkormányzata
tagi jogviszonya megszőnésére vonatkozó elıterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket
hozza:
I.
Sáregres Község Önkormányzata Képviselıtestülete - Alap Község Önkormányzata
Képviselıtestületével és Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselıtestületével közösen dönt arról, hogy az Alap – Alsószentiván – Cece- Sáregres – Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodását a „ Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011.
CLXXXIX. tv. 146. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve felülvizsgálja azzal,
hogy a Társulás 2013. július 1.-napjától jogi személyként:
•
•

Alap – Alsószentiván – Sáregres Óvodai Intézményi Társulás név alatt jogfolytonosan
mőködik s tartja fenn a szintén jogfolytonosan mőködı:
Alapi Óvoda köznevelési intézményt.

A Képviselıtestület a Társulási Megállapodás módosításáról külön alakszerő határozattal dönt.
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II.
Sáregres Község Önkormányzata Képviselıtestülete - Alap Község Önkormányzata
Képviselıtestületével és Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselıtestületével együttesen
– tudomásul veszi Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete és Vajta Község
Önkormányzata Képviselıtestülete azon döntését, hogy:
•
•

a nem jogi személyiségő Alap – Alsószentiván – Cece – Sáregres - Vajta Óvodai
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálatában nem kíván részt
venni: ezáltal tagi jogviszonyuk 2013. július 30.-napján megszőnik,
2013. július 1-napjától az óvodai nevelési feladatot a Dél-Mezıföldi Többcélú Társulás
keretében az általa fenntartott Cecei Óvoda s annak Vajtai Tagóvodája útján látják el.

III.
Sáregres Község Önkormányzata Képviselıtestülete, Alap Község Önkormányzata
Képviselıtestülete, Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete, Alsószentiván Község
Önkormányzata Képviselıtestülete és Vajta Község Önkormányzata a közöttük 2008. augusztus
31-i hatállyal létrejött Társulási Megállapodás felülvizsgálatához s módosításához kapcsolódóan
az alábbiakról állapodnak meg:
1.

Cece Nagyközség Önkormányzata és Vajta Község Önkormányzata Alap – Alsószentiván –
Cece- Sáregres – Vajta Óvodai
Intézményfenntartó Társulásból a tagi jogviszonya
megszőnése alapján a Társulás keretében fenntartott:
1.1. Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsıde köznevelési intézménybıl annak Cecei
Tagóvodája és Vajtai Tagóvodája 2013. július 1-i hatállyal az „államháztartásról” szóló
2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján kiválik,
1.2. a Tagóvodák általános jogutódja a Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete
és Vajta Község Önkormányzata Képviselıtestülete tagi részvételével mőködı DélMezıföldi Többcélú Társulás által alapított Cecei Óvoda, melynek székhelye 7013
Cece, Deák F. u. 35. sz.

2.

Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete rögzíti, hogy:
2.1. Alap Község Önkormányzata – Alsószentiván Község Önkormányzata
Képviselıtestülete és Sáregres Község Önkormányzata Képviselıtestülete
egyetértésével – az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde köznevelési intézményt
az 1. pontban foglaltakra tekintettel átszervezi, melyre vonatkozó Alapító Okirat
módosítását külön határozattal adja ki, ennek keretében a bölcsıdei feladatellátás is
megszőnik.
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2.2. Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete – Vajta Község Önkormányzata
Képviselıtestületével együttesen szintén intézkedik a Cecei Óvoda Alapító Okirata
ügyében.
2.3. A társult Önkormányzatok között közös tulajdon nem keletkezett, e körben ezáltal
egymással elszámolási kötelezettségük nem áll fenn:
2.3.1. az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde székhelyét biztosító alapi 449 hrszú, 7011 Alap, Vörösmarty u. 7. sz. alatt fekvı ingatlan s a benne lévı ingóságok
tulajdonjoga Alap Község Önkormányzatát,
2.3.2. az Alsószentiváni Tagóvoda elhelyezését biztosító alsószentiváni 279 hrsz-ú,
7012 Alsószentiván, Béke u. 56/b. sz. alatti ingatlan s a benne lévı ingóságok
tulajdonjoga Alsószentiván Község Önkormányzatát,
2.3.3. a Cecei Tagóvoda elhelyezését biztosító cecei 627 hrsz-ú, 7013 Cece, Deák
Ferenc u. 35. sz. alatti ingatlan s a benne lévı ingóságok tulajdonjoga Cece
Nagyközség Önkormányzatát,
2.3.4. a Sáregresi Tagóvoda elhelyezését biztosító sáregresi 781/9 hrsz-ú, 7014
Sáregres, Kossuth u. 12. sz. alatti ingatlan s a benne lévı ingóságok tulajdonjoga
Alsószentiván Község Önkormányzatát,
2.3.2. a Vajtai Tagóvoda elhelyezését biztosító vajtai 740 hrsz-ú, 7041 Vajta,
Szabadság tér 14. sz. alatti ingatlan s a benne lévı ingóságok tulajdonjoga Vajta
Község Önkormányzatát illetik meg.
2.4. Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Cecei Tagóvodájában foglalkoztatott 8
álláshelyen 7 fı óvodapedagógus, 4 álláshelyen 3 fı dajka és 2 konyhás munkakörő, s a
Vajtai Tagóvodájában foglalkoztatott 2 fı óvodapedagógus, 1 fı dajka és 1 fı négy órás
takarító munkakörő közalkalmazott „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdésére figyelemmel a „Munka törvénykönyvérıl” szóló
2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján történı munkáltatói jogutódlással
történı továbbfoglalkoztatásról Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete és
Vajta Község Önkormányzata Képviselıtestülete az általuk is alapított Dél- Mezıföldi
Többcélú Társulás útján gondoskodik a Társulás által fenntartandó Cecei Óvoda
költségvetési szerv keretében.
3.

Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete, mint az Alapi Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsıde irányító szerve a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi
CCIV. tv. 2. számú melléklete kiegészítı szabályok 2. c) pontja 2. alpontja alapján:
3.1. Az óvodai feladat Cece Nagyközség és Vajta Község közigazgatási területére kiterjedı
átadás-átvételét – Cece Nagyközség Önkormányzata Vajta Község Önkormányzatával
együttmőködve – 2013. június 15-napjáig a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatósága részére bejelenti,
3.2. s a Cecei Tagóvoda és Vajtai Tagóvoda tekintetében igényelt a 2. számú melléklet II/1.,
II/2., II/3. b) és II./4. pontjában meghatározott állami költségvetési támogatás 2013.
július és augusztus hónapokra járó összegét annak folyósítását követı 5 banki napon
belüli utalással a Dél-Mezıföldi Többcélú Társulás kijelölt székhelyönkormányzata:
Cece Nagyközség Önkormányzata részére átadja.
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4.

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete és Vajta Község Önkormányzata
Képviselıtestülete a Társulás 2013. június 30-napjáig tartó társulási tagi jogviszonyuk
megszőnése idıpontját követıen az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Cecei
Tagóvodája és Vajtai Tagóvodája 2013. június 30-napjáig keletkezett mőködési, fenntartási
költségei ismeretében az irányító szervnek minısülı Alap Község Önkormányzatával
elszámolnak.
4.1. Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete, az Alap – Alsószentiván – Cece –
Sáregres – Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás képviseletében vállalja, hogy az
Intézményt érintı 2013. június 30-napjáig terjedı elszámolást elkészíti, s azt Cece
Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete és Vajta Község Önkormányzata
Képviselıtestülete részére 2013. augusztus 31-napjáig megküldi.
4.2. Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete és Vajta Község Önkormányzata
Képviselıtestülete vállalja, hogy az elszámolást soron következı ülésén, de legkésıbb
30 napon belül megtárgyalják, s annak elfogadása tekintetében döntést hoznak.
Amennyiben a Képviselıtestület(ek) a határidıt elmulasztja(ák) avagy döntést nem
hoz(nak) a részérıl(részükrıl) elfogadottnak tekintendı.
4.3. Az elszámolás 4.1. és 4.2. pont szerinti elfogadását követıen 30 napon belül
4.3.1. Cece Nagyközség Önkormányzata és Vajta Község Önkormányzata az Alap
Község Önkormányzata felé esetlegesen fennálló összegszerően megállapított
tartozását átutalással teljesítik,
4.3.2. avagy Alap Község Önkormányzata Cece Nagyközség Önkormányzata és/vagy
Vajta Község Önkormányzata túlfizetése esetén a többletösszeget szintén utalás
útján visszafizeti.

5.

Amennyiben az Alap – Alsószentiván – Cece- Sáregres – Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulás Cece Nagyközség Önkormányzata és Vajta Község Önkormányzata tagi
jogviszonya fennállásának idıtartama alatt a társult Önkormányzatok közös óvodai
feladatellátásához kapcsolódóan állami költségvetési jogosulatlan igénybevétel történt, úgy
annak jogerıs megállapítását követıen az érintett Önkormányzatok annak
jogkövetkezményei viselése tekintetében egyeztetnek és az esetleges visszafizetési
kötelezettséget érintettségük arányában viselik.

6.

A Társulási Megállapodás felülvizsgálatával, módosításával s az elszámolással kapcsolatos
költségeket a társult Önkormányzatok közösen viselik, azzal hogy az Alapi Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsıde átszervezésével kapcsolatos költségeket Alap Község
Önkormányzata, Alsószentiván Község Önkormányzata és Sáregres Község Önkormányzata
közösen, a Cecei Óvoda alapításával s valamennyi ahhoz kapcsolódó intézkedés
meghozatalával kapcsolatos költséget Cece Nagyközség Önkormányzata és Vajta Község
Önkormányzata viseli.
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IV.
A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert a III. pontban foglalt tartalommal létrejövı az
elıterjesztés 1. számú mellékletét képezı Megállapodás aláírására s annak a feladat átadásátvételére tekintettel történı a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére való
megküldésére.
Határidı: döntést követı 8 nap
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

4. napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat Alap – Alsószentiván – Cece – Sáregres – Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadására.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 4. sorszám alatt.)
Tiringer Mária polgármester: Röviden tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy az óvodai
feladatokat ellátó Alap – Alsószentiván – Cece – Sáregres – Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodását felül kellett vizsgálni.
2013. július 1. napjától jogi személyiségő társulásként mőködik tovább.
A Társulás elnevezése megváltozik, figyelemmel arra, hogy a Társulás kizárólag óvodai feladatot
lát el, 2013. július 1.-napjától már bölcsıdei feladatot nem teljesít.
A Társulás tagi összetétele is módosul, Cece Nagyközség Önkormányzata és Vajta Község
Önkormányzata tagi jogviszonya 2013. június 30-napján megszőnik.
A Társulás által fenntartott Alapi Óvoda– továbbiakban: Intézmény - jogfolytonosan mőködik
tovább.
Javasolja, hogy a módosított Társulási Megállapodást az elıterjesztés szerinti tartalommal
fogadja el a képviselı-testület.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Tiringer Mária polgármester: Javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:

Sáregres Község Önkormányzatának
52/2013. (V. 13.) számú határozat
Alap – Alsószentiván – Cece – Sáregres – Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodás módosításáról
Sáregres Község Önkormányzata Képviselıtestülete megtárgyalta az „Alap – Alsószentiván –
Cece – Sáregres – Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása
felülvizsgálatára” vonatkozó elıterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:
I.
Sáregres Község Önkormányzata Képviselıtestülete az Alap – Alsószentiván – Cece – Sáregres –
Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását 2013. július 1-jei hatállyal
az alábbiak szerint módosítja:
1.

A Társulási Megállapodás szerzıdı felek felsorolásából Cece Nagyközség
Önkormányzatára és Vajta Község Önkormányzatára vonatkozó bekezdések hatályukat
vesztik, egyidejőleg Alap, Alsószentiván és Sáregres esetében a „továbbiakban” rész
kiegészül az Önkormányzatok „Község” megjelölésével.

2.

A Társulási Megállapodás az 1. pontot megelızıen kiegészül a „Preambulum” címmel,
egyidejőleg az 1. pont „A Társult Önkormányzatok” mondatrésze helyébe „Az I/2. pontban
megjelölt Társult Önkormányzatok – s Cece Nagyközség Önkormányzata és Vajta Község
Önkormányzata- „ mondatrész lép, melyet követıen a Preambulum kiegészül az alábbi 2.
és 3. ponttal:
„2.
A
Megállapodás
I/2.1.
pontjában
meghatározott
Önkormányzatok
Képviselıtestületei „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 6. pontjában, valamint a
„nemzeti köznevelésrıl” szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Kntv.) 4. § 1. a)
pontjában meghatározott köznevelési feladatot - óvodai nevelés - a jövıben is együtt,
közösen kívánják teljesíteni, melyre tekintettel az Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglalt
felülvizsgálati kötelezettségnek eleget téve a közöttük a Megállapodás záradékában
megjelölt Képviselı-testületi határozatokkal elfogadott Megállapodást 2013. július 1.-jei
hatállyal módosítják, mely idıponttól kezdıdıen a Társulás jogi személyiségi
Társulásként mőködik tovább, annak rögzítésével, hogy:
2.1. a Társulás tevékenysége jogfolytonos,
2.2. a Társulás elnevezése megváltozik, figyelemmel arra, hogy a Társulás kizárólag
óvodai feladatot lát el, 2013. július 1.-napjától már bölcsıdei feladatot nem teljesít.

12

2.3. a Társulás tagi összetétele módosul, Cece Nagyközség Önkormányzata és Vajta
Község Önkormányzata tagi jogviszonya 2013. június 30-napján megszőnik.
2.4. a Társulás által fenntartott Alapi Óvoda– továbbiakban: Intézmény - jogfolytonosan
mőködik tovább.
3. A Társulási Megállapodás módosítása a Társulási Megállapodásban rögzített elveket,
értékeket, a közösen ellátott feladatok megvalósítására vonatkozó hatékony
együttmőködést fenntartva, az Mötv. társulásokra vonatkozó rendelkezéseinek való
megfelelés igényével tartalmazza a tagi Önkormányzatok Képviselıtestületei
megállapodásait.”
3.

A Társulási Megállapodás 2., 2.1. és 2.2. pontja a „I. Általános rendelkezések” címő fejezet
1., 1.1. és 1.2. pontjává válik, a 2.3. és 2.4. pont az új 2. pont 2.3. és 2.4. pontjaivá válik.
A fentiek szerinti új I/1. pont címébıl a „mőködési területe, jogállása” mondatrész hatályát
veszti, míg az 1.1. pontban a Társulás nevébıl „Cece” és „Vajta” törlendı, s az „Intézmény
Fenntartó” elnevezés „Intézményi” elnevezésre módosul. Az 1.2. pontban a Társulás „Alap,
Vörösmarty u. 7.” szám alatti székhelye „Alap, Dózsa György u. 31.” sz. alatti székhelyre
módosul.

4.

A Társulási Megállapodás I. Fejezete kiegészül az alábbi 2. ponttal, 2.1.-2.2. ponttal:
„2. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselıje, a települések lakosságszámai:
Állandó népességszáma
2013. január 1-jei állapot szerint:
2.1. A Társulás tagjai:
2.1.1. Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete
székhelye:7011 Alap, Dózsa György u. 31. sz.
képviseli: Méhes Lajosné polgármester

2016

2.1.2. Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselıtestülete
székhelye:7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a. sz.
képviseli: Nagy Lajos polgármester

622

2.1.2. Sáregres Község Önkormányzata Képviselıtestülete
székhelye:7014 Sáregres, Kossuth u. 10. sz.
képviseli: Tiringer Mária polgármester

734

2.2. Az Intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket 2013.
június 30.-napjáig Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete, 2013. július
1.-napjától a Társulási Tanács gyakorolja.”
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5.

A Társulási Megállapodás I/2.4. pontja „jogi személyiséggel nem rendelkezik”
mondatrésze hatályát veszti, helyébe az „önálló jogi személy” mondatrész lép, melyet
követıen kiegészül az alábbi 2.4.1.-2.4.6. pontokkal:
„2.4.1. Gazdálkodására a költségvetési szervek mőködésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
2.4.2.

A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezik.

2.4.3.

A Társulás szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés
A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységeit a IX/5. pont nevesíti.

2.4.4.

A Társulás, és annak keretében a Társulás által fenntartott Alapi Óvoda
költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja
meg.
A társult Önkormányzatok a Társulás és az Alapi Óvoda fenntartásához évenként
szükséges hozzájárulás összegét a IX/2. és X./2. pontokban rögzítettek szerint és
esedékességgel utalják át.

5.

2.4.5.

A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) útján
gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról.

2.4.6.

A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelıssége nem haladja
meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.”

A Társulási Megállapodás I. Fejezete kiegészül az alábbi 3.-7. ponttal:
„3. A Társulás bélyegzıje:

Alap – Alsószentiván - Sáregres Óvodai Intézményi
Társulás
felirattal
ellátott
körbélyegzı,
középen
Magyarország címerével.

4.

A Társulás képviseletét: a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az alelnöke látja
el.

5.

A Társulás kijelölt székhely önkormányzata: Alap Község Önkormányzata
székhelye: 7011 Alap, Dózsa György u.
31.sz.

6.

A Társulás szakágazati besorolása: 851020 óvodai nevelés.
A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységeit a IX/5. pont rögzíti.

7.

A Társulás az Mötv. 88.§ - 95.§-aiban foglalt szabályok szerint mőködik. „
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6.

A Társulási Megállapodás eredeti 3. pontja címe hatályát veszti, helyébe a „II. A Társulás
célja” Fejezet számozás és cím lép, 3.2. pontja hatályát veszti, egyidejőleg a 3.1., 3.3. és
3.4. pontok számozása 1.-3. pont számozást nyer.

7.

A Társulási Megállapodás II/1. és 2., III/2.1. pontjában, IV/1.1. pontjában az Alapi Óvoda
elnevezésébıl az „és Egységes Óvoda-bölcsıde” mondatrész törlendı.

8.

A Társulási Megállapodás II/1. pont „Cece,” illetve „és Vajta” mondatrészei s az utolsó
mondata hatályát veszti.

9.

A Társulási Megállapodás eredeti 4. és 5. pontja a „III. A Társulás feladat- és hatásköre”
címő fejezet 1. és 2. pontjaivá válik. Az 1. pont címe kiegészül az „és hatáskörök”
mondatrésszel, míg szövegezése „„Cece,” illetve „és Vajta” mondatrészei s a második
mondata hatályát veszti.

10.

A Társulási Megállapodás III/2.1. pont pontjában a „Kt.” törvényi hivatkozás hatályát
veszti, helyébe „a nemzeti köznevelésrıl” szóló 2011. évi CXC. tv.” törvényi hivatkozás
lép.

11.

A Társulási Megállapodás III/2.2. pontjában a 4. pontra utalás 1. pontra módosul, míg az
óvodai csoportok száma a székhelyintézmény esetében 2 óvodai csoportról 3 csoportra
módosul, s az „1 egységes óvoda-bölcsıdei csoport” hatályát veszti. A tagintézmények
esetén a Cecei 4 óvodai csoportra és a Vajtai 1 óvodai csoportra vonatkozó rendelkezések
hatályukat vesztik.

12.

A Társulási Megállapodás 5.3. – 5.7. pontjai és 6. pontja hatályukat vesztik, egyidejőleg a
III. Fejezet kiegészül az alábbi 3.-5. pontokkal:
„3.

A közös fenntartású Alapi Óvoda önálló jogi személy, mely az elıirányzatai feletti
rendelkezés jogosultság tekintetében részjogkörrel – ezen belül önálló bérgazdálkodói
jogkörrel – rendelkezı költségvetési szerv.
Gazdálkodási – pénzügyi, gazdasági feladatait a munkamegosztási megállapodás
alapján az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

4.

A Társulás tagjai alapító jogkörükben meghatározzák, hogy az Alapi Óvoda irányító
szerve 2013. június 30.-napjáig Alap Község Önkormányzata, mely az Alapi Óvoda
Alapító Okiratának módosítását kiadja s azt a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatósága törzskönyvi adataiban történı módosítás érdekében megküldi. Ezen
idıpontot követıen – azaz 2013. július 1-napjától - az Intézmény irányító szerve:
Alap – Alsószentiván - Sáregres Óvodai Intézményi Társulás Társulási Tanácsa.
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5.

Az Alapi Óvoda alaptevékenységi körébe tartozik:

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.6.
5.5.
5.7.

Megnevezés
Szakfeladat száma
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
851000
támogatása
Óvodai nevelés, ellátás
851011
Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése,
851012
ellátása
Óvodai intézményi étkeztetés
562912
Munkahelyi étkeztetés
562917
Egyéb vendéglátás
562920
Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység (referencia
856099”
intézményi szolgáltatás az intézmény székhelyén)

13.

A Társulási Megállapodás eredeti 7. pontja és annak 7.1.-7.3. alpontjai a „”IV. A
köznevelési intézmény közalkalmazottai jogviszonya” számú és címő Fejezet 1. pontjává és
annak 1.1.-1.3. alpontjává válnak. Az 1.1. pontjában a szövegezés múlt idıre módosul,
továbbá a „Kincskeresı Óvoda” mondatrészt követıen az „illetve” szó, valamint az „és
vajtai” mondatrész hatályát veszti.

14.

A Társulási Megállapodás IV/1.3. pontjában a 7.1. pontra utalás 1.1. pontra módosul,
melyet követıen az 1. pont kiegészül az alábbi 1.4.-1.6. pontokkal:
„1.4. Megállapodó felek rögzítik, hogy a Társulás keretében közvetlenül fenntartott Alapi
Óvoda közalkalmazottai jogviszonyára vonatkozó szabályozás egységes.
1.5. Az Alapi Óvoda intézményvezetıjével kapcsolatos munkáltatói jogokat a Társulási
Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
1.6. Az Alapi Óvoda közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az Intézmény
vezetıje gyakorolja.”

15.

A Társulási Megállapodás 8.-12. pontjai hatályukat vesztik, helyükbe az alábbi V. – XVIII.
Fejezetek lépnek:
„V.
A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE ÉS DÖNTÉSHOZÓ SZERVÉNEK TAGJAIT
MEGILLETİ SZAVAZATARÁNYOK

1.

A Társulás döntéshozó szerve: a Társulási Tanács, mely 3 tagból áll.

2.

A társult Önkormányzatok Képviselı-testületei megállapodnak abban, hogy a Képviselıtestületek a Társulási Tanácsba az Önkormányzatok mindenkori polgármesterét delegálják.
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2.1. A polgármester akadályoztatása esetére, annak idıtartamára a delegált személy az ıt
helyettesítı alpolgármester, vagy az adott település képviselı-testületének a
polgármester helyettesítésének rendjérıl szóló döntésében meghatározott képviselıtestületi tag.
2.2. A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselı-testületi tag jogai és kötelességei
azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog
gyakorlásához a résztvevı helyettesnek – közokiratba, avagy teljes bizonyító erejő
okiratba foglalt - eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.
3.

A Társulási Tanács minden tagját egy-egy szavazat illeti meg.

4.

A Társulási Tanács, mint testület látja el mindazokat a feladatokat, gyakorolja mindazokat a
hatásköröket, amelyeket az Mötv., az Áht., a Kntv. a fenntartói jogkörének gyakorlására
vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, illetve jelen Társulási
Megállapodás meghatároz.
VI.
A TÁRSULÁSI TANÁCS DÖNTÉSHOZTALÁNAK MÓDJA, A MINİSÍTETT
DÖNTÉSHOZATAL ESETEI

1.

A Társulási Tanács üléseit a Társulás székhelyén tartja.
A Társulási Tanács napirendjétıl függıen más helyen kihelyezett üléseket is tarthat.

2.

A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település Önkormányzatának polgármestere
hívja össze.

3.

A Társulási Tanács az alakuló ülésén mondja ki megalakulását.
3.1. A Társulási Tanács jelen Társulási Megállapodás módosítására figyelemmel – a
Társulás, mint jogi személy törzskönyvi bejegyzése érdekében a Társulási Megállapodás
teljeskörő jóváhagyását követıen tartott ülésén – elsı ízben a megalakulását 2013. július
1-jei hatállyal mondja ki, s választja meg a Társulási Tanács elnökét.
3.2. A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az
alakuló, avagy az azt követı elsı ülésen elfogadja:
•
•

a Társulási Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzatát,
megválasztja az alelnököt.

4.

A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatában
meghatározott számú, de évente legalább 4 ülést tart.

5.

A Társulási Tanács ülését 15 napon belüli idıpontra össze kell hívni a Társulási Tanács
bármely tagjának, továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetıjének az ülés
összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a Tanács ülését a
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Tanács elnöke hívja össze, az ülés indokának, idıpontjának, helyszínének és napirendjének
meghatározásával.
6.

Az ülést a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök – mindkettejük akadályoztatása
esetén a korelnök - hívja össze s vezeti le.

7.

A Társulási Tanács ülésének elıkészítésére, az elıterjesztések tartalmi és formai
követelményeire vonatkozó szabályokat a Társulási Tanács Szervezeti és Mőködési
Szabályzata tartalmazza.
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal látja
el.

8.

A Társulási Tanács ülése nyilvános.
A Társulási Tanács valamennyi ülésén állandó meghívottként, tanácskozási joggal vehetnek
részt a társult önkormányzatok jegyzıi.

9.

A Társulási Tanács:
9.1. zárt ülést tart összeférhetetlenségi, kitüntetési
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén.

ügy

tárgyalásakor,

valamint

9.2. Zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás
adása, annak visszavonása és állásfoglalást igénylı személyi ügy tárgyalásakor.
9.3. Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
10. A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Közös
Önkormányzati Hivatalt vezetı jegyzı, továbbá meghívása esetén az Mötv. 46. § (3)
bekezdésében meghatározott további személyek lehetnek jelen.
11. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésen a Társulási Tanács legalább 2 tagja jelen
van.
A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
12. A Társulási Tanács döntései meghozatalához, a javaslat elfogadásához 2 tag „igen” szavazat
szükséges, melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította.
A Társulási Tanács döntését az ülésen határozat formájában nyílt szavazással hozza meg.
13. A minısített többséggel elfogadandó javaslat elfogadásához szintén 2 tag „igen” szavazata
szükséges – amely eléri a Társulásban részt vevı tagok által képviselt települések
lakosságszámának felét -, melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította.

18

14. Minısített többség szükséges:
14.1. A 9. pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez.
14.2. A hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, illetıleg
visszavonása.
14.3. A Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata elfogadásához, továbbá az Szervezeti
és Mőködési Szabályzatban meghatározott további ügyekben.
14.4. A közös feladatellátáshoz való csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében.
14.5. A Társulás tagja kizárásához.
15. A Társulási Tanács döntését az ülésen határozat formájában nyílt szavazással hozza meg.
15.1. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart:
•

•

a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének, azaz legalább egy tagjának
indítványára,
továbbá a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározott ügyekben.

Ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni és tartani. Nincs
helye név szerinti szavazásnak ügyrendi javaslat kérdéseiben.
15.2. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a 9. pontban meghatározott ügyekben.
15.3. A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a
Szervezeti és Mőködési Szabályzat rendelkezik.
15.4. A Társulási Tanács ülésének vezetıje állapítja meg a szavazás eredményét.
Amennyiben a szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a Társulási
Tanács bármely tagja kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni.
16. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:
16.1. A Társulási Tanács elnökének megválasztása.
16.2. A Társulás alelnöke megválasztása.
16.3. Az éves költségvetés, valamint a zárszámadás megvitatása, elfogadása, módosítása,
ennek keretében a tagdíj s a mőködési hozzájárulás évenkénti összegének
megállapítása, a Társulás tagjával szembeni inkasszó benyújtásáról döntés.
16.4. A Társulási Tanács elnöke beszámolójának megtárgyalása, továbbá a Társulás
tevékenységérıl szóló éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása.
16.5. A közös fejlesztésekrıl, beruházásokról való döntés.
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16.6. A közös feladatellátást szolgáló megállapodások megkötése.
16.7. A Társulás vagyonáról való rendelkezés.
16.8. A Társulási Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, éves munkatervének
elfogadása, módosítása.
16.9. A Társulás más társulással való együttmőködésének, avagy annak megszüntetésének
elhatározása, együttmőködési megállapodás megkötése.
16.10. Pályázatok benyújtásáról való döntés.
16.11. Hitelfelvételrıl, szabad pénzeszközök felhasználásáról döntés.
16.12. A Társulásból kiváló taggal való pénzügyi elszámolás rendezése.
16.13. A Társulás valamely tagjának kizárásáról döntés.
16.14. A Társulás által fenntartott Alapi Óvoda magasabb vezetıi megbízása, visszavonása,
összeférhetetlenség megállapítása.
16.15. A Társulás által fenntartott Alapi Óvoda tekintetében – a pénzügyi és az ágazati
jogszabályban meghatározott – fenntartói, irányító szervi jogkörben hozandó döntés.
17. A Társulási Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyet a Társulási Tanács elnöke,
valamint a jegyzıkönyvvezetı ír alá, és aláírja az annak elkészítésérıl s a felterjesztésérıl
gondoskodó munkaszervezeti feladatokat ellátó Közös Önkormányzati Hivatalt vezetı
jegyzı is.
17.1. A jegyzıkönyv tartalmára vonatkozóan az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltak az
irányadóak.
17.2. A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyvet kell készíteni.
17.3. A Társulási Tanács ülésérıl készült jegyzıkönyv(ek)et az ülést követı 15 napon belül
meg kell küldeni a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.
18. A Társulás átruházott önkormányzati döntési jogköre:
Az önkormányzatok képviselı-testületei a Társulást az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján
átruházott hatáskör gyakorlása körében az alábbi döntési jogkörök gyakorlására jogosítják
fel:
18.1. az Alapi Óvoda vezetıjének kinevezése, vezetıi megbízása, vezetıi megbízás
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása,
18.2. A „nemzeti köznevelésrıl” szóló 2011. évi CXC. törvény mindenkori hatályos
rendelkezéseiben foglalt a fenntartói, irányítói szervi jogkörbe tartozó ügyekben való
döntés.
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19. A Társulási Tanács mőködésének további részletes szabályait a Társulás Szervezeti és
Mőködési Szabályzata tartalmazza.
VII.
A TÁRSULÁSI TANÁCS TISZTSÉGVISELİI
A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE
1.

Társulás Elnöke:
1.1. A Társulás elnökét a Társulási Tanács az alakuló ülésén tagjai sorából, az
önkormányzati választási ciklus idejére nyílt szavazással választja meg.
1.2. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökének
megválasztásához minısített többségő döntés szükséges.
1.3. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást, valamint ellátja a Társulás
mőködésével kapcsolatos kiadmányozási, kötelezettségvállalási és utalványozási
feladatokat. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét az alelnök,
mindkettıjük akadályoztatása esetén a korelnök látja el.
1.4. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Mőködési
Szabályzata határozza meg.

2.

Társulás alelnöke:
2.1. A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus idıtartamára a saját tagjai
sorából, nyílt szavazással alelnököt választ.
2.2. Az alelnök személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot. A Társulási Tanács alelnökének
megválasztásához minısített többségő döntés szükséges.

3.

Társulás Munkaszervezete:
3.1. A Társulási Tanács döntéseinek elıkészítését, döntései végrehajtásának szervezését az
Alapi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
3.2. A Közös Önkormányzati Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen:
3.2.1. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek elıkészítése.
3.2.2. A Társulás döntéseinek végrehajtása.
3.2.3. Adatot, információt szolgáltat a Társulásban részt vevı Önkormányzatok
részére a Társulási Tanács és az Alapi Óvoda mőködésérıl, feladatellátásáról.
3.2.4. Ellátja a Társulás hatáskörébe tartozó munkaügyi, személyzeti feladatokat.
3.2.5. A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása,
gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.

a

költségvetési
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3.2.6. A költségvetési gazdálkodás körében különösen:
3.2.6.1. A Társulás és az általa fenntartott Alapi Óvoda költségvetése
tervezésének, zárszámadás tervezetének elıkészítése, pénzügyiszámviteli,
gazdálkodási
feladatainak
ellátása.
Az
információszolgáltatás, a pénzforgalmi jelentések elkészítése.
3.2.6.2. A Társulás által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos elszámolási
feladatok végzése a Közremőködı Szervezet, a Magyar Államkincstár,
a kedvezményezett önkormányzatok, valamint egyéb szervek felé.
3.2.6.3. A Társulás és az általa fenntartott Alapi Óvoda fenntartásával
kapcsolatos éves elszámolások (különösképpen: az állami alap és
kiegészítı hozzájárulások, az önkormányzati hozzájárulások, valamint
létszám elszámolások) elkészítése és dokumentált egyeztetése az
érintett önkormányzatokkal a beszámoló (zárszámadás) elfogadását
megelızıen.
3.2.6.4. A Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok
végrehajtása, illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése.
3.3. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal által – a Társulás mőködésével kapcsolatos
feladatokat ellátó – köztisztviselık felett a munkáltatói jogokat a jegyzı gyakorolja.
A jegyzı munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselıt, aki a Társulási Tanács
tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében kapcsolattartásra jogosult és
köteles, melyrıl – s a változásairól – a Tanács tagjait tájékoztatja.
3.4. A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó további szabályokat a
Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatában kell meghatározni.
VIII.
A TÁRSULÁS VAGYONA
1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezik, melyet a Társulás éves költségvetésérıl szóló
határozata mellékletében kell rögzíteni.
1.1. Az Óvodai Intézményi Társulás ingatlantulajdonnal nem rendelkezik.
1.2.

Az Alapi Óvoda székhely intézmény által használt alapi 449 hrsz-ú, 7011 Alap,
Vörösmarty u. 7. sz. alatt fekvı „óvoda” megnevezéső ingatlan a benne lévı
berendezéssel, felszereléssel, ingóságokkal együtt Alap Község Önkormányzata
kizárólagos tulajdonát képezi, melynek tekintetében az Intézményt térítésmentes
használati jog illeti meg.
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1.3. Az Alapi Óvoda Alsószentiváni Tagóvodája elhelyezésére szolgáló alsószentiváni 279
hrsz-ú, 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/b. szám alatti ingatlan a benne lévı
berendezésekkel, felszerelésekkel, ingóságokkal együtt Alsószentiván Község
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll, melynek tekintetében az Intézményt
térítésmentes használati jog illeti meg.
1.4. Az Alapi Óvoda Sáregresi Tagóvodája elhelyezésére szolgáló sáregresi 781/9 hrsz-ú,
7014 Sáregres, Kossuth u. 12. szám alatti ingatlan a benne lévı berendezésekkel,
felszerelésekkel, ingóságokkal együtt Sáregres Község Önkormányzata kizárólagos
tulajdonában áll, melynek tekintetében az Intézményt térítésmentes használati jog illeti
meg.
1.5. Az 1.1. – 1.4. pontban nevesített tulajdonjogok fennállását a Társulás létrehozása és
mőködtetése nem érinti. Az ingatlanokat érintı beruházások során azok költségeit a
tulajdonosi jogkört gyakorló önkormányzat viseli, melynek alapján közös tulajdon e
körben sem keletkezik.
1.6. Az 1.2. pontban nevesített óvodaépület felújításáról, fenntartásáról, állagmegóvásáról s
karbantartásáról Alap Község Önkormányzata, 1.3. pont szerinti Alsószentiváni
Tagóvoda
elhelyezését
szolgáló
ingatlan
karbantartásáról,
fenntartásáról,
állagmegóvásáról Alsószentiván Község Önkormányzata, 1.4. pont szerinti Sáregresi
Tagóvoda
elhelyezését
szolgáló
ingatlan
karbantartásáról,
fenntartásáról,
állagmegóvásáról Sáregres Község Önkormányzata gondoskodik. Az Alapi Óvoda
székhelyintézménye és tagintézményei állagmegóvásáért és vagyonbiztosításért az
érintett tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzat felel.
Ezen költségek a közös fenntartású intézmény költségvetése részét nem képezik.
1.6.1. Amennyiben az 1.2.-1.4. pontban megjelölt óvodai épületekben az óvodai
neveléshez szükséges ingóságok, felszerelések beszerzése szükséges, úgy arról
külön-külön a tulajdonos önkormányzatok gondoskodnak.
1.6.2. Amennyiben az Intézmény által benyújtott pályázat útján történik az
ingatlanokba az ingóbeszerzés, úgy az érintett tulajdonos Önkormányzattal kell
az intézményvezetıknek elızetesen egyeztetni, mely a „saját erıt” is biztosítja, a
beszerzett ingóságok tulajdonjoga is a „saját erıt” biztosító Önkormányzatot illeti
meg.
1.6.3. Fentieknek megfelelıen e körben a társult Önkormányzatok között közös
tulajdon szintén nem keletkezik.
1.7. Amennyiben a 1.6. pontban foglaltaktól eltérıen az Intézmény használatában lévı
épületekben közösen kívánnak értéknövelı beruházásnak minısülı építési vagy
szerelési munkát végezni, illetıleg jelentıs felszerelés, vagy nagyobb értékő ingóeszköz
beszerzés történne, úgy ezen beruházásokat, beszerzéseket megelızıen a Társult
Önkormányzatok külön megállapodást kötnek a költségek viselésérıl, s annak
megfelelıen a közös beruházás, beszerzés alapján İket megilletı tulajdoni hányadról.

23

2.

A Társulás vagyona: törzsvagyon és üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyonát gyarapítja és a
vagyon további részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége
révén keletkezett vagyon.
2.1. A Társulás mőködése során a költségvetése terhére – az Alapi Óvoda finanszírozására
rendelkezésre álló elıirányzatokból – vásárolt, vagy egyéb jogcímen szerzett vagyon
(ingatlan, tárgyi eszköz, egyéb ingóság, stb.) a Társulás tulajdonába kerül.
2.2. A Társulás általi közös feladatellátás megszőnése esetén ezen vagyontárgyak
megosztása a Társulás által fenntartott Alapi Óvoda mőködési területéhez tartozó
Önkormányzatok általi vásárláskor viselt költségek arányában történik, amennyiben a
Társulás által benyújtott pályázat útján a mőködési területhez tartozó önkormányzatok
biztosították a „saját” erıt.
2.3. Fenti esetben a Társulás székhelye avagy a tagóvodák szerint érintett önkormányzat
váltja meg – a megszőnés idıpontjában fennálló forgalmi értéken – a társult
önkormányzatot megilletı tulajdoni hányadot.

3.

A Társulás megszőnése esetén a meglévı vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait a
2.1. pont szerinti vagyoni hozzájárulásuk – amennyiben az nem állapítható meg, úgy a
települések lakosságszáma – arányában illeti meg.

4.

A vagyon a XVII/2. pont szerinti szerzıdésben részletezett megosztása során az
önkormányzatok az alábbi elvek figyelembevételével járnak el:
4.1. a használatba adott ingatlanok, s a meglévı ingóságok birtokát vissza kell bocsátani,
4.2. a meglévı, tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni.

5.

A Társulás megszőnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem
történhet olyan módon, hogy az önkormányzati óvodai-nevelési feladat ellátását
veszélyeztesse. A létrejött vagyon elsıdleges rendeltetése az óvodai-nevelési feladat ellátása.

6.

A közös tulajdon megszüntetése és az ebbıl származó vagyoni igények kielégítése során a
Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (késıbbi, halasztott fizetés,
csere stb.), amelyek az óvodai-nevelési feladat ellátását nem veszélyeztetik, a vagyon a
közszolgáltatás ellátását biztosítja.

7.

A közös tulajdonnal történı elszámolásig az óvodai-nevelési feladat ellátása érdekében
biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a
folyamatos mőködtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás
átengedése feltételeiben állapodnak meg.

8.

A Társulásból a tag általi kiválás esetén a taggal a fentiekkel azonos eljárási rend szerint el
kell számolni azon megkötésekkel, hogy a Társulás tagja a vagyon kiadására csak az esetben
tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a
Társulás volt tagját a Társulással kötött szerzıdés alapján használati díj illeti meg,
amennyiben a tartozását a Társulás felé maradéktalanul rendezte. A vagyon kiadását
legfeljebb 5 évre lehet elhalasztani.
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9.

A Társulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tagsági jogviszonya idıtartama alatt a
vagyoni hozzájárulásával, avagy pályázati úton elnyert, illetıleg társulási vagyonból
keletkezett Társulási közös vagyon körére nézve keletkezhet, mely a tagsági jogviszony
megszőnése idıpontjától érvényesíthetı.

10. A Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.
11. Az Önkormányzatok Képviselı-testületei felhatalmazzák a Társulási Tanács nevében eljáró
Társulási Tanács elnökét, hogy év közben, élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı esemény
bekövetkezése esetén, illetve az elıre nem látható mőködést akadályozó állapot
megszüntetésére saját hatáskörben a szükséges intézkedéseket megtegye, melyrıl a Társulási
Tanácsot s az érintett tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatot a soron következı
társulási tanács ülésen tájékoztatnia kell.
IX.
A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS
SZABÁLYOK
1. A Társulás s az Intézmény költségvetési gazdálkodása:
1.1. A Társulás mőködésének, az Intézmény közös fenntartásának fedezeteként szolgálnak a
mindenkori hatályos költségvetési törvényben köznevelési-óvodai feladatok ellátásához
meghatározott normatív állami hozzájárulások, s az egyéb kiegészítı állami
támogatások.
1.2. Az Intézmény költségvetésének részét képezik a székhelyintézményben és
tagintézményekben dolgozó alkalmazottak személyi juttatásai – azok járulékaival –
elıirányzatai, az ellátottak juttatásai, az óvodai mőködéshez kapcsolódó óvodai nevelési
feladatokhoz tartozó dologi költségek, s valamennyi a köznevelési intézmény
mőködésével kapcsolatban felmerülı elıbbiekben nem nevesített, de azokhoz
kapcsolódó költségek.
1.3. A VIII/1.2.-1.4. pontban nevesített ingatlanok mőködtetési, fenntartói közüzemi
szolgáltatási kiadásait és kisjavítási, karbantartási költségeit – továbbiakban:
üzemeltetési költség – az Intézmény költségvetése nem tartalmazza, a
székhelyintézmény és a tagintézmények vonatkozásában azok közvetlenül az érintett
Önkormányzat éves költségvetéseinek részét képezik, s az üzemeltetéssel kapcsolatban
felmerülı valamennyi – főtés, világítás, vezetékes és mobiltelefon, telefax, Internet,
vízszolgáltatás, hulladékszállítás, stb. – költségét az érintett Önkormányzatok különkülön viselik.
1.4. Amennyiben az 1.2. pontban foglalt költségekre – székhelyintézményre, illetve
tagintézményre kivetítve – az ott meghatározott költségvetési alap és kiegészítı
normatív hozzájárulások, központosított elıirányzatok, közoktatási célú kötött
felhasználású normatív támogatások, valamint kiegészítı normatív támogatások
összegének egy gyermekre esı átlaga nem elegendı, az azon felüli részt Alap,
Alsószentiván és Sáregres Önkormányzatai a településükön lévı székhely, illetve
tagintézmény vonatkozásában biztosítják.
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1.5. Az Alapi Óvoda épületében található fızıkonyha, valamint a tagóvodák épületeiben
található tálalókonyhák külön-külön kimutatott személyi és dologi költségeit a társult
Önkormányzatok biztosítják és azt havonta a 2. pontban foglalt esedékességgel utalják
át.
1.6. A társult községi önkormányzatok az Alapi Óvoda mőködéséhez szükséges – állami
költségvetési hozzájárulással nem fedezett – további költségeket évente saját
költségvetési rendeleteikben biztosítják.
1.7. Alap Község Önkormányzata, Alsószentiván Község Önkormányzata és Sáregres
Község Önkormányzata az İket terhelı hozzájárulások összegeit, mint mőködési
költségelıleget havi bontásban, a Társulás pénzintézeti számlájára átutalással a 2.
pontban foglalt esedékességgel teljesítik.
1.8. Az állami költségvetési támogatások igénylésére – s azzal való elszámolásra – a 2013.
évi állami költségvetési törvény szabályai szerint a Társulás által kijelölt Alap Község
Önkormányzata, mint székhely Önkormányzat jogosult.
A további költségvetési évekre nézve az állami költségvetési támogatás igénylési
jogosultságát a mindenkor hatályos éves költségvetési törvény rendelkezései határozzák
meg.
1.9. Az állami költségvetési támogatás igénylése s az azzal való elszámolás a Társulás
Társulási Tanácsa által meghatározottak szerint történik.
1.10. A székhely Önkormányzat az 1.8. pont szerint igényelt állami költségvetési támogatás
kincstári ütemezés szerint folyósított összegét annak megérkezését követı 5 banki napon
belül a Társulás pénzintézeti számlájára átutalja.
1.11. A Társulási Tanács az éves költségvetés megállapítása során összegszerően határozza
meg a közösen ellátott feladatok tagönkormányzati költségvetési hozzájárulási összegeit.
A lakosságszám alapján megállapított tagdíj összegénél a tárgyévet megelızı év január
1-jei lakosságszám az irányadó.
1.12. Az Alapi Óvoda az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) b) pontja
szerinti éves létszámát s kiemelt elıirányzatait a Társulási Tanács éves költségvetési
határozatában állapítja meg. Az Intézmény éves elemi költségvetésének jóváhagyására a
Társulási Tanács elnöke jogosult.
1.13. Az Alapi Óvoda pénzforgalmát önálló pénzintézeti számláján bonyolítja.
1.14. Az Alapi Óvoda költségvetése a Társulás költségvetésének részét képezi.
Az Intézmény vezetıje a mindenkor hatályos, helyi önkormányzati költségvetési szervek
gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
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1.15. Az Alapi Óvoda az elıirányzatai tekintetében részjogkörrel – önálló bérgazdálkodási
jogkörrel - rendelkezı, helyi önkormányzati költségvetési szerv, pénzügyi- gazdálkodási
feladatait - munkamegosztási megállapodás alapján - Alapi Közös Önkormányzati
Hivatal a látja el.
1.15.1. Az Intézmény köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt költségvetési
elıirányzataikon belül rendelkezni s gazdálkodni.
1.15.2. Az Intézmény vezetıje a jóváhagyott elıirányzaton belül a bérgazdálkodás
területén rendelkezik önálló elıirányzat felhasználási jogkörrel.
1.16. A Társulás - annak Társulási Tanácsa - fenntartói irányítói jogkörében a Társult
Önkormányzatok erre irányuló igénye esetén Alap Község Önkormányzata,
Alsószentiván Község Önkormányzata és Sáregres Község Önkormányzata által
szervezett önkormányzati ünnepségeken, rendezvényeken, kiállításokon, konferenciákon
az Alapi Óvoda s annak Tagóvodái gyermekeinek részvételét, megjelenési lehetıségét,
felkészíttetését biztosítja.
2.

A Társulás éves költségvetése meghatározásával egyidejőleg / minden év január 31-ig kerül
sor az önkormányzati költségvetési hozzájárulások – önkormányzati mőködési elıleg –
meghatározására.
Az Önkormányzatok az ıket terhelı hozzájárulások összegét havi bontásban, havonta elıre a
Társulás pénzintézeti számlájára átutalással a hónap 10. napjára szóló esedékességgel
teljesítik. A költségvetési határozat elfogadását megelızı idıszakban az elızı évi
tagönkormányzati költségvetési hozzájárulás egy tizenkettedét kell utalni minden hónap 10.
napjáig.
2.1. Amennyiben a költségviselı Önkormányzat költségvetési hozzájárulás viselési
kötelezettségének nem tesz, avagy késedelmesen tesz eleget, s emiatt a Társulási
Tanácsnak hitelt kell igénybe vennie, úgy a hitelfelvétel költségeit és annak kamatait a
nem, avagy késedelmesen teljesítı Önkormányzattal szemben kell kárigényként
érvényesíteni, a Társulási Tanács egyedi döntése alapján.
2.2. A Társulási Tanács jogosult továbbá a többletköltségeket késedelmesen teljesítı
Önkormányzattal szemben a késedelem idıtartamára az utalandó összeg után a Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.)
301/A. § szerinti késedelmi kamat érvényesítésére, a Társulási Tanács egyedi döntése
alapján.
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3.

A költségvetési évre vonatkozó önkormányzati mőködési költség-hozzájárulás elszámolása
az adott évre vonatkozó költségvetési beszámoló (zárszámadás) keretében történik, melynek
alapján:
3.1. Az érintett Önkormányzatnak az általa már az 2. pont szerint megfizetett
önkormányzati mőködési költségelılegen felüli további tényleges költségkülönbözetet
a zárszámadás jóváhagyását követı 30 napon belül kell megtérítenie.
3.2. Amennyiben az 5. pont szerinti többletköltségek a ténylegesen felmerült költségeket
meghaladják, úgy annak összege a következı évre vonatkozó térítésbe beszámításra
kerül a zárszámadást követı 60 napon belül, a költségvetési határozat módosításával.

4.

Inkasszó:
4.1. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást (tagdíjat,
önkormányzati mőködési költségelıleget) legalább 2 hónapja nem teljesítı, avagy
részben teljesítı Önkormányzattal szemben, amely a Társulási Tanács elnöke - Alap
Község Önkormányzata mulasztása esetén alelnöke - írásbeli felszólítása ellenére 8
naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridıre sem tesz eleget kötelezettségének
azonnali beszedési megbízás (inkasszó) nyújtható be, mely eljárás valamennyi költsége
az adós önkormányzatot terheli.
4.2. A tagi Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben
bejelentik a számlavezetı pénzintézetüknek az Alap – Alsózentiván – Sáregres Óvodai
Intézmény Fenntartó Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzıszámát, mint azonnali
beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági
jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás
bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni.
4.3. A tagi Önkormányzat új számla nyitása esetén, a nyitástól számított 15 napon belül
szintén köteles felhatalmazó levélben bejelenteni az új számlavezetı pénzintézetének a
Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzıszámát, mint azonnali beszedési megbízás
benyújtására jogosultat azzal, hogy a tag a társulási tagsági jogviszonya fennállásáig a
felhatalmazást szintén nem vonhatja vissza.
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5.

A Társulás szakfeladatrend szerinti alaptevékenységei az alábbiak, melynek Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága által vezetett törzskönyvi nyilvántartási
bejelentésérıl – s annak esetleges szakfeladatrend módosításáról – a Társulási Tanács
jogosult, egyben köteles gondoskodni:

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.6.
5.5.
5.7.

Megnevezés
intézményeinek,

Óvodai nevelés
programjainak
komplex támogatása
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése,
ellátása
Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység (referencia
intézményi szolgáltatás az intézmény székhelyén)

Szakfeladat száma
851000
851011
851012
562912
562917
562920
856099

X.
A TÁRSULÁS FENNTARTÁSÁVAL, MŐKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
VISELÉSE
1.

A tagi önkormányzat a Társulás mőködése biztosításául évente a Társulási Tanács által külön
határozatban megállapított arányos tagdíjat köteles fizetni.

2. Ezt havonta, szintén elıre a hónap 10.-napjára szóló esedékességgel a Társulás pénzintézeti
számlájára történı átutalással kell teljesíteni, melynek elmulasztása esetén követendı eljárás
azonos a IX/4. pontban foglaltakkal.
XI.
A TÁRSULÁS KERETÉBEN AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSA
1.

Az Alapi Óvoda köznevelési intézmény „nemzeti köznevelésrıl” szóló 2011. évi CXC. tv
83. §-ában meghatározott fenntartói irányítói jogkörét a Társulási Tanács gyakorolja.

2.

Az Intézmény vezetıje évente egy alkalommal a Társulási Tanácsnak – az éves
költségvetésrıl szóló elıterjesztéshez kapcsolódóan – beszámol az Intézmény pedagógiai –
nevelési szakmai munkájáról.
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XII.
A TÁRSULÁS ELLENİRZÉSE
1.

A Társult Képviselıtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy évente a Társulás s annak
keretében az Alapi Óvoda költségvetési beszámolóját tárgyaló ülést megelızıen a társult
Önkormányzatok Képviselıtestületei által a tagjaik sorából delegált 1-1-1- tagból álló 3 tagú
Ellenırzési Bizottságot hoznak létre, mely – a Közös Önkormányzati Hivatal
szakembereinek és külsı szakértık szükségszerő bevonásával – pénzügyi ellenırzést folytat,
amelynek eredményérıl a bizottság tagjai a Képviselıtestületeiknek és a Társulási
Tanácsnak beszámolnak.

2.

A Társult Önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a Képviselıtestületeiknek beszámolnak a Társulás tevékenységérıl s létrehozása céljainak
megvalósításáról.

3.

A Társulás mőködésének törvényességi felügyeletére az Mötv. szabályai, gazdálkodásának
ellenırzésére az Mötv, az Áht. és végrehajtási jogszabályaiban meghatározott rendelkezések
az irányadóak.
XIII.
TÁRSULÁS EGYES KÖZÖS FELADATELLÁTÁSAIHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS

1.

A Képviselı-testületek megállapodnak abban, hogy a Társulás általi óvodai nevelési közös
feladatellátásokhoz az abban részt venni kívánó nem tagi Önkormányzat jelen Megállapodás
IX. Fejezetében foglalt azonos szabályok, és feltételek mellett csatlakozhat, melyre
vonatkozó határozatát 4 hónappal korábban kell meghozni, s a Társult Képviselı-testületek
részére megküldeni.

2.

Az Önkormányzatok Képviselı-testületei általi csatlakozás a 2011. évi CXC .törvény 84. §
(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel évente július 1-jei, avagy augusztus 1-jei hatállyal
történhet.

3.

Az Önkormányzat(ok) csatlakozása a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli,
azonban az egyes feladatok ellátására a 4. pont szerinti tartalommal a Társulási Tanácsnak az
Önkormányzattal külön megállapodást kell kötni.

4.

Az óvodai nevelési feladatok átadására-átvételére vonatkozó megállapodásnak az alábbiakat
kell tartalmaznia:
4.1. A feladatellátás átadására vonatkozó megállapodást.
4.2. A feladatellátással érintett Önkormányzat közigazgatási területén történı tagintézmény
mőködtetése esetén az Önkormányzat általi tárgyi feltételeinek biztosítására vonatkozó
megállapodást.
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4.3. Az Intézmény mőködése során keletkezı többletköltségek mőködési költségelıleg,
valamint zárszámadást követıen az önkormányzatot terhelı mőködési költséghozzájárulás és mőködési költségelıleg különbözete viselésére vonatkozó jelen
Megállapodás IX. Fejezetében szabályozott kötelezettségét, módját és esedékességét.
4.4. A Megállapodás határozatlan avagy határozott idıtartamát.
4.5. A Megállapodás felmondására vonatkozó szabályokat.
4.6. Felmondás esetén - amennyiben a tagintézmény megszőnik, - úgy a közalkalmazottak
továbbfoglalkoztatására vonatkozó kötelezettségvállalást.
4.7. Inkasszó alkalmazásához felhatalmazó levél megadására vonatkozó megállapodást.
5.

Amennyiben a nem tagi Önkormányzat a Társulás általi valamennyi feladatellátáshoz kíván
csatlakozni, úgy a csatlakozásra a XIV. Fejezetben foglaltak az irányadók.
XIV.
A TÁRSULÁSHOZ TÖRTÉNİ CSATLAKOZÁS

1.

A Társuláshoz történı csatlakozás a Társulási Megállapodásnak a csatlakozó Önkormányzat
Képviselı-testületével történı módosítása alapján lehetséges.

2.

A Társult Képviselıtestületek a csatlakozást kizárólag azon községi önkormányzatok
képviselıtestületei részére teszik lehetıvé, melyek:
2.1. elfogadják a Társulás céljait,
2.2.

hatékonyan közremőködnek az óvodai-nevelési és bölcsıdei ellátási feladatok
költségkímélı megvalósításában,

2.3.

továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezınek ismerik el.

3.

A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselıtestületének a 2. pontban foglaltakra történı
nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társult Képviselıtestületekhez kell megküldenie azzal,
hogy a Társuláshoz csatlakozni – a nemzeti köznevelésrıl” szóló 2011. évi CXC. törvény 84.
§ (3) bekezdése a) pontjára figyelemmel a nevelési évben július és augusztus hónapban a
hónap elsı napjára szóló hatállyal – július 1., augusztus 1.-napjával - lehet, s erre vonatkozó
döntést 6 hónappal korábban kell meghozni.

4.

A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács javaslata alapján Társult
Képviselıtestületek minısített többséggel döntenek a Társulási Megállapodás egyidejő
módosításával.
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XV.
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
1.

A Társulási Megállapodást a társult Önkormányzatok Képviselı-testületei közös
megegyezéssel az általuk meghatározott idıponttal módosíthatják.

2.

A Társulásból történı kiválás esetén a Társulási Megállapodás módosításában – mely a tagok
körét érinti – a kiváló tag már nem vesz részt.
XVI.
A TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉNİ KIZÁRÁS ÉS KIVÁLÁS

1.

A Társulásból bármelyik résztvevı, a képviselı-testület kiválásra vonatkozó határozata
megküldésével évente június 30-napjával avagy július 31-napjával kiválhat.
A kiválásra vonatkozó határozatot 6 hónappal a kiválást megelızıen kell meghozni, s azt
írásban a Társulási Tanáccsal közölni.

2.

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethetı meg a tagsági jogviszony
kiválással mindaddig az 1. pontban rögzített jogcímen, amíg a tag a Társulással szemben
fennálló lejárt tartozását nem rendezi, továbbá ha a Társulás a kiválni kívánó tagi
Önkormányzat általi feladat átadására tekintettel, mint kedvezményezett támogatásban
részesült, s még a kötelezı üzemeltetési, fenntartási idıtartam nem járt le.

3.

A Társulás tagjának jogviszonya megszőnik:
3.1. ha az önkormányzat megszőnik, összeolvad vagy egyesül,
3.2. ha a Társulás tagönkormányzatai Képviselı-testületei a Társulás megszőnését közös
megegyezéssel kimondják.

4.

Kizárással:
4.1. A Társulási Tanács minısített többséggel hozott határozatával kizárhatja a Társulás
azon tagját, amely a Társulási Megállapodásban foglalt alábbi kötelezettségeinek
ismételt felhívásra határidıben nem tett eleget, s az inkasszó nem vezetett eredményre:
4.1.1.

a tag a Társulás céljainak megvalósításához szükséges tagdíjfizetési
kötelezettségét több mint három hónapig elmulasztja,

4.1.2.

a tag a Társulás által fenntartott Alapi Óvoda mőködéséhez a hónap tizedik
napjáig esedékes, a Társulási Tanács által évente megállapított költségvetési
mőködési hozzájárulást – költségelıleget – több mint három hónapon
keresztül nem fizeti meg,
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4.1.3.

vagy a Társulási Tanács határozatában meghatározott cél megvalósításához
szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás tagja a
Társulás döntésében megjelölt határidıben nem tett eleget.

4.2. A 4.1. pont szerinti jogcímeken történı tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó
Társulási Tanács döntést, két írásbeli felszólításban foglalt eredménytelen határidı (8
nap) leteltét követıen lehet meghozni. A tagsági jogviszony megszőnése nem jelenti a
kötelezettségek elévülését. A Társulási Tanácsnak kötelessége minden jogszerő
eszközt felhasználni annak érdekében, hogy a tartozást behajtsa.
4.3. A közös feladatellátáshoz csatlakozást tartalmazó Megállapodás felmondása:
A Társulási Tanács felmondhatja azon érintett Önkormányzattal kötött
Megállapodást, mely önkormányzati fizetési kötelezettségét a IX. Fejezetben
foglaltak szerint nem teljesíti, és az inkasszó egymást követı 2 alkalommal nem
vezetett eredményre.
4.3.1.

A felmondás a felszólításokban foglalt teljesítési határidıkhöz legközelebbi
XVI/1. pontban jelölt idıpontokra szólhat.

4.3.2.

Amennyiben a költségviselésre kötelezett Önkormányzat fizetési
kötelezettségét nem teljesíti, úgy a meg nem fizetett összeg után a Ptk.
szerinti késedelmi kamat megfizetésére s a Társulásnak okozott
többletköltségek, károk megfizetésére is köteles.

4.3.3.

A Társulás jogosult mindaddig a feladatellátást átadó Önkormányzattal
kötött megállapodás mellékletét képezı leltárjegyzékben foglalt ingóságok,
felszerelések saját használatában tartására - azaz azokat kiadni nem köteles –
, amíg az Önkormányzat a tartozását maradéktalanul a Társulás részére meg
nem fizette. A saját használatban tartás azonban az 5 évi idıtartamot nem
haladhatja meg.
XVII.
A TÁRSULÁS MEGSZŐNÉSE

1.

A Társulás megszőnik, ha:
1.1. annak közös megegyezéssel történı megszőnését valamennyi tag minısített többséggel
meghozott képviselı-testületi határozattal kimondja;
1.2. törvényben szabályozott megszőnési feltétel megvalósul;
1.3. a törvény erejénél fogva;
1.4. bíróság jogerıs döntése alapján.

2.

A Társulás megszőnése esetén a kötelezettségek teljesítése után megmaradó vagyont a tagok
a Társulás fennállása alatt teljesített tagi hozzájárulásai arányában a végleges támogatások,
juttatások arányos részének betudásával kell felosztani a VIII. Fejezetben rögzítettek teljes
körő figyelembevételével.
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3.

A Társulás megszőnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási
szerzıdésben osztják fel.

4.

A Társulás megszőnése esetén jogutódnak a társult önkormányzatok képviselı-testületei
minısülnek, a kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek azzal, hogy
azok fedezeteként elsıdlegesen a visszakapott vagyon szolgál.
XVIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.

A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a Társulási Megállapodásból eredı
vitás kérdéseket elsıdlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.
Amennyiben egymás közötti közvetlen egyeztetésük nem vezet eredményre, úgy
megállapodnak abban, hogy a vitás kérdésekben az érintett Képviselı-testület kérheti
Országos Önkormányzati Szövetség által felkért tagokból álló egyeztetı bizottság
állásfoglalását, s a kereseti kérelmet az állásfoglalás rendelkezésre állását követıen nyújtja
be, melynek elbírálása a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörébe
tartozik.

2.

A Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., az Áht., a „nemzeti
köznevelésrıl” szóló 2011. évi CXC. törvény, s végrehajtási jogszabályaiban, illetıleg a
helyükbe lépı mindenkori jogszabályi rendelkezésekben foglaltak az irányadók.

3.

A Társulási Megállapodás IV. számú módosítása 2013. július 1-napján lép hatályba. „

II.
Sáregres Község Önkormányzata Képviselıtestülete az Alap – Alsószentiván – Cece- Sáregres –
Vajta Óvodai Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Megállapodását az I. pontban foglalt
módosítással az elıterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe
foglalja s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
Határidı: döntést követı 8 nap
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
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III.
1.

A Képviselıtestület felkéri a székhely Önkormányzat polgármesterét hogy az Alap –
Alsószentiván - Sáregres Óvodai Intézményi Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a Társulás jogi
személyként történı törzskönyvi nyilvántartásba 2013. július 1-jei hatályú bejegyzése
érdekében 8 napon belül küldje meg.

2.

A Képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás Társulási Megállapodása „az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv.
rendelkezései szerinti közzétételérıl gondoskodjon.
Határidı: 2013. június 30.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

5. napirend tárgyalása
Tárgya: Döntés az Alapi Óvoda Alapító Okiratának jóváhagyásáról.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 5. sorszám alatt.)
Tiringer Mária polgármester: Röviden tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy 2013. július 1.
napjától az óvodai feladatellátást Alap-Alsószentiván-Sáregres Önkormányzatok társulás
formájában látják el. 2013. június 30. napjáig a társulásban Cece és Vajta Önkormányzatok is
részt vesz, viszont 2013. július 1. napjától a két önkormányzat az óvodai feladatellátást a Délmezıföldi Többcélú Társulás útján látják el.
2013. július 1. napjától az új társulás elnevezése: Alap-Alsószentiván-Sáregres Óvodai
Intézményi Társulás, székhelye: 7011 Alap, Dózsa Gy. utca 31.

Javasolja, hogy az Alapi Óvoda Alapító Okiratát az elıterjesztés szerint hagyja jóvá a képviselıtestület.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Tiringer Mária polgármester: Javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
53/2013. (V. 13.) számú határozat
az Alapi Óvoda Alapító Okiratának elfogadásáról
Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az Alapi Óvoda
Alapító Okirata 2013. július 1-ei hatályú módosítására vonatkozó javaslatot.
I.
A Képviselıtestület az Alapi Óvoda Alapító Okirata 2013. július 1-ei hatályú módosító
okiratában foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat a felülvizsgált és módosított
Alap- Alsószentiván- Sáregres Óvodai Intézményi Társulás Társulási Megállapodásban
foglaltakkal összhangban állónak tartja.
II.
A Képviselıtestület felkéri Alap Község Önkormányzata Képviselıtestületét a módosító
okirat elfogadására s annak Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére
történı megküldésére.
Határidı: 2013. június 30.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

6. napirend tárgyalása
Tárgya: Döntés a Sáregresi Népdalkör támogatásáról.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

Tiringer Mária polgármester: Röviden tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Sáregresi
Népdalkör 2013. május 25-én ünnepélyes keretek között tartja fennállásának 5. évfordulóját.
A Népdalkör nem bejegyzett szervezet, országos fellépéseken is szerepeltek, több kiváló
minısítést kaptak. Sáregres hírnevét öregbítik több éve.
A Népdalkör támogatását javasolja a Sáregresért Közhasznú Egyesület közremőködésével.
Tekintettel arra, hogy a helyi civil szervezet ifjúsági és szabadidıs rendezvényeket támogathat, a
Népdalkör ilyen módon részesülhet anyagi támogatásban.
Javasolja, hogy a Sáregresi Népdalkört a Sáregresért Közhasznú Egyesület közremőködésével
50.000 forinttal támogassa a képviselı-testület.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tiringer Mária polgármester: Javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
54/2013. (V. 13.) számú határozat
a Sáregresi Népdalkör támogatásáról
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete úgy határozott, hogy a
Sáregresért Közhasznú Egyesület közremőködésével a Sáregresi Népdalkör részére
(Sáregres, Kossuth utca 12.) bruttó 50.000,- Ft vissza nem térítendı támogatást
biztosít mőködési célra az önkormányzat 2013. évi költségvetés terhére.
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet
értesítse.
Határidı: Támogatás kifizetésére: 2013. június 15.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

További kérdés, bejelentés, hozzászólás nem hangzott el.
Tiringer Mária polgármester: a nyílt ülést 1725 órakor berekesztette, s javasolta, hogy a testület
zárt ülésen folytassa a tárgyalást.

K.m.f.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
jegyzı

Jegyzıkönyv-hitelesítık:

Gulyás Tibor
képviselı

Kasza József
képviselı

37

