T Á R S U L Á S I M E G Á L LAP O D Á S
Intézmény Fenntartására
(egységes szerkezet)
Mely létrejött
Monostorapáti község Önkormányzata (székhelye: 8296. Monostorapáti, Petőfi u.123.)
képviseli: Takács Péter polgármester,
Hegyesd község Önkormányzata (székhelye: 8296 Hegyesd, Zrínyi u.1. ) képviseli: Stark
Sándor polgármester,
Kapolcs község Önkormányzata (székhelye: 8294. Kapolcs, Kossuth u.62. képviseli:
Márvány Péter polgármester
Vigántpetend község Önkormányzata (székhelye: 8293. Vigántpetend, Kossuth u.32.
képviseli: Győriványi Dániel polgármester,
között az alulírott napon és helyen, a következő feltételek szerint:
Az Önkormányzatok Képviselő-testületei, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény 87. § alapján, az önkormányzatok köznevelési feladatának az
óvodai nevelési feladatok hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiségű társulást
hoznak létre és a meglévő társulási megállapodásaik felülvizsgálatának eredményeként az
alábbi módosított Társulási Megállapodást fogadják el:
1. A Társult Önkormányzatok által létrehozott önálló jogi személyiséggel rendelkező
tárulás neve, székhelye:
Monostorapáti
és
Hegyesd
Intézményfenntartó Társulása
8296. Monostorapáti, Petőfi u.123.

községek

Óvodai

2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselőjének neve:
Monostorapáti község Önkormányzata (székhelye: 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123.)
képviseli: Takács Péter polgármester,
Hegyesd község Önkormányzata (székhelye: 8296 Hegyesd, Zrínyi utca 1.)
képviseli: Stark Sándor polgármester,
Kapolcs község Önkormányzata (székhelye: 8294. Kapolcs, Kossuth u.62. képviseli:
Márvány Péter polgármester
Vigántpetend község Önkormányzata (székhelye: 8293. Vigántpetend, Kossuth u.32.
képviseli: Győriványi Dániel polgármester,
3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
Monostorapáti
Hegyesd
Kapolcs
Vigántpetend

1188 fő
186 fő
388 fő
219 fő

4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:

Összesen: 1981 fő

2
A társulás a Mötv. 13. §-ában meghatározott kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörei
közül a következőket látja el:
4.1. óvodai nevelés
4.2. gyermekek bölcsődei ellátás és mini bölcsődében történő ellátás

5. A társulás döntéshozó szerve, a tagokat megillető szavazat arányok
5.1.A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, melynek tagjait a társult önkormányzatok
delegálják. A társulásban részvető önkormányzatok a képviselő-testület számának megfelelő
számú tagot delegálnak a társulási tanácsba. A társulási tanács tagjait egy-egy szavazat illet
meg.
5.2. A társulási tanács tagjai közül elnököt választ. Akadályoztatás esetén a tanács ülését a
korelnök hívja össze és vezeti.
5.3.A társulási tanácsba delegálandó tagok száma és a tagonként képviselt lakosságszám
településenként:
Monostorapáti község
Hegyesd község
Kapolcs község
Vigántpetend község

7 fő a tag által képviselt lakosságszám 170 fő
5 fő a tag által képviselt lakosságszám
37 fő
5 fő a tag által képviselt lakosságszám
78 fő
5 fő a tag által képviselt lakosságszám
44 fő

6. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei
6.1.A társulási tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a delegált tagok közül legalább 12 fő
jelen van. A Javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint a felének, de legalább 7 főnek
a szavazata szükséges.
Minősített többséggel meghozott döntéshez legalább 12 , illetve annyi tag igen szavazata
szükséges, amely eléri az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét, 991 főt.
6.2.A Társulási Tanács minősített többséggel dönt
a)
a)
b)

a társulásból való kizárásról
a társulás elnökének, elnökhelyettesének megválasztásáról
zárt ülés elrendeléséhez

7.

A közösen fenntartott intézmény megnevezése:
Mesevirág Óvoda és Bölcsőde
Székhelye: 8296. Monostorapáti, Óvoda utca 5.

8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek
pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja:
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8.1.Az óvodai ellátáshoz kapcsolódó feladatokra vonatkozó költségvetést Monostorapáti
község önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza, amely önkormányzat ellátja a
gesztor önkormányzatot terhelő feladatokat:
- gondoskodik az intézmény finanszírozásáról
- gondoskodik a normatív igényléséről és elszámolásáról
- gondoskodik az önkormányzatokat terhelő, az ellátást igénybevevő gyermekek
létszámának arányában megosztott többletköltség beszedéséről.
8.2.A társulás működésének az intézmény közös fenntartásának fedezetként szolgál
mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás és
az egyéb kiegészítő közoktatási hozzájárulások. Társult önkormányzatok az intézmény
működéséhez szükséges további költség fedezetét az igénybevett gyermeklétszám arányában
saját költségvetési rendeleteiben biztosítják.
A működési területen kívülről bejáró gyermekek számát az egy gyermekre jutó költség
meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni.
8.3.A költségvetés megállapítását követően meghatározott költséget társult önkormányzatok
havonta, egyenlő részletekben, a tárgyhónap 10. napjáig kötelesek a gesztor önkormányzat
számlájára átutalni. A társulási tanács az intézmény gazdálkodásáról szóló beszámolóval
egyidejűleg elkészíti az intézmény fenntartásával kapcsolatos költségek elszámolását, az
egyes településekre eső tényleges többletköltség meghatározásával. Ha a társulási tanács az
intézmény pénzmaradványát elvonja, a maradvány a következő évi finanszírozásnál veendő
figyelembe. Többletköltség esetén az elszámolás átvételét követő 15 napon belül
gondoskodnak a társult önkormányzatok annak megfizetéséről.
9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítésre irányadó eljárás
9.1.A társult önkormányzatok kötelesek a társulási megállapodásban meghatározott feladatok
ellátásához szükséges hozzájárulást megfizetni.
A megállapított hozzájárulást határidőre nem teljesítő tag bankszámlája ellen, a közösen
ellátott feladat gesztor önkormányzata a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatala útján
jogosult és köteles azonnali beszedési megbízást – inkasszót benyújtani.
Az azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges önkormányzati felhatalmazást a
megállapodás aláírását követő 30. napon belül kötelesek a tagönkormányzatok a gesztor
önkormányzat részére biztosítani.
9.2.A hozzájárulás utalásának határideje a tárgyhónap 10. napja. A hozzájárulás határidőre
történő befizetésének elmaradása esetén annak tényéről és mértékéről a munkaszervezeti
feladatokat ellátó hivatal a tagönkormányzatot haladéktalanul értesíti és felhívja, hogy 3
napon belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének. Amennyiben az önkormányzat a fizetési
kötelezettségét ezen határidőre sem teljesíti, a gesztor önkormányzat jogosult az inkasszó
azonnali benyújtására.
10.A Társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendje
10.1.A társulás ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. Monostorapáti község Önkormányzata a
feladatellátáshoz a társulás részére térítésmentesen biztosítja a következő ingatlan
használatának jogát:
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Óvodai-bölcsődei nevelési feladatok:

8296. Monostorapáti, Óvoda utca 5.

10.2.Az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan és tartozékainak karbantartási költségei mint működési költség - a Társulásban résztvevő önkormányzatok közül az igénybevevők
arányában oszlik meg. Az intézmény felújítási, beruházási költségei a Ptk. alapján a
tulajdonost terhelik. Ettől a szerződő önkormányzatok külön megállapodással vagy egyedi
ügyekben, illetve esetenként eltérhetnek.
10.3.A használat során a társulás köteles gondoskodni a használatába adott vagyonnak a jó
gazda módjával történő használatáról, állagának megóvásáról.
Társult önkormányzatok a feladatellátáshoz szükséges ingó vagyont a társulás
megalapításának napján készített leltár alapján adják a társulás használatába, térítésmentesen.
10.4.Az átadott eszközök és anyagok pótlásáról, javításáról a feladatellátást biztosító
intézmény, szakfeladat költségvetése keretében kell gondoskodni, annak fedezetét a feladat
finanszírozására biztosított támogatás és önkormányzati hozzájárulás biztosítja.
10.5.A társulás tagjának kiválása, a társulás megszűnése esetén a társulás vagyonának
elszámolása során az ingatlanvagyonra vonatkozó használati jog megszűnik, a vagyonelemek
a tulajdonos önkormányzat használatába kerülnek vissza.
Amennyiben a társulásból kiváló önkormányzat vagyonrésze nélkül a működés tovább nem
biztosítható – térítés ellenében – a társulásból kiváló önkormányzat a társult önkormányzatok
használatába hagyja. A használati díj meghatározása során a helyben kialakult bérleti díjak
figyelembevételével kell eljárni.
11. A közös intézményre vonatkozó alapítói, irányítói jogok gyakorlására vonatkozó
rendelkezések
Az irányító jogok keretében a társulási tanács a következő hatásköröket gyakorolja:
1.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Költségvetési szerv alapítása, átszervezése, megszüntetése, alapító okiratának kiadása
A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,
A költségvetési szerv vezetője tekintetében a kinevezés és felmentés, vagy a vezetői
megbízás adása, visszavonása, és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása
a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás figyelemmel kisérése, a
végrehajtása, illetve a költségvetési szert által ellátandó közfeladatok meg nem
valósításának veszélye setén a jogszabályban meghatározott intézkedések megtétele
a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó és az
erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges
követelmények érvényesítése, számonkérése, elemzése.
jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes
vagy utólagos jóváhagyása
egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására
a költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése és
a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános
adatok továbbá az egyes irányírási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben
meghatározott személyes adatok kezelése
A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért a társulási tanács közjogi
felelősséggel tartozik.
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A költségvetési szerv irányító szerve feladatkörének gyakorlásához szükséges
hatásköröket az irányító szerv gyakorolj, kivéve a 7. pontban meghatározott hatáskört,
melyet az irányító szerv vezetője gyakorol.
12. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei
A társulás keretében ellátott szolgáltatásokat a társulás tagönkormányzatainak közigazgatási
területén élő számára biztosítja.
13. Beszámolási kötelezettség
A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács
munkaszervezeti feladatait ellátó Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik
évente egy alkalommal.
14. A társulás működésének ellenőrzése
A társulás működéséről a társulási tanács évente beszámolót készít, melynek részét képezi az
irányított költségvetési szerv szakmai beszámolója.
A társulás tevékenységéről szóló beszámolót – lehetőség szerint – a társulási
tagönkormányzatok együttes ülésén kell előterjeszteni.
15. A társulási megállapodás módosítás: csatlakozás a társuláshoz, a társulásból történő
kiválás, és kizárás
15.1.A társulásban rész vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott azonos tartalmú döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához.
15.2. A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni a naptári év utolsó napjával
lehet.
16. A társulás megszűnése
A társulás megszűnik, ha

ha törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul

A társulásban résztvevő önkormányzatok mindegyikének minősített többséggel hozott
döntésével

Törvény erejénél fogva

A bíróság jogerős döntése alapján
17. Egyéb megállapodások:
17.1 Társult Önkormányzatok közös fenntartású intézményként tartják fenn a Mesevirág
Óvodát és bölcsődét mely intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Alapítási költség a
továbbműködtetés során nem keletkezik.
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17.2. A társulás megszűnésekor együttműködő önkormányzat együttes ülésen döntenek a
társulás vagyonának megosztásáról, melynek rendező elvei a következők:

Az ingatlan vagyon használatának joga a társulás megszűnésének napján megszűnik

Az ingó vagyon megosztás a társulás alapításakor meglévő vagyon a társulás kori
tulajdonos tulajdonába kerül, a társulás fennállása alatt szerzett ingó vagyon az ellátottak
arányában kerül megosztásra az óvoda vonatkozásában.
17.3. A társulás működésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a társulás által fenntartott
önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi gazdasági feladatainak ellátásával kapcsolatos
feladatokat a társult Önkormányzatok által alapított Monostorapáti Önkormányzati Hivatal
látja el. Az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket a Hivatal költségvetésében biztosítják.

Záradék:
A Társulási Megállapodást Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsa 2018. július 23. napján megtartott ülésén megtárgyalta és
azt …./2018.(VII.23.)T.T. számú, Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete
…./2018.(…...)Ökt.sz.,Hegyesd
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete
…/2018.(…..)Ökt.sz,
Kapolcs
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete …/2018.(…..) Ökt.sz., Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete…/2018.(…..)Ök.sz. határozatával elfogadta.
Jelen Társulási Megállapodása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Monostorapáti, 2018. július 16.
Takács Péter
társulási tanács elnöke

