Darnózseli Köznevelési Önkormányzati Társulás
Megállapodása
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja által megállapított alapjogukkal
élve, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 87. §-a alapján
- Darnózseli Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
- Dunaremete Község Önkormányzata Képviselő-testülete
- Kisbodak község Önkormányzata Képviselő-testülete
- Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megállapodnak abban, hogy a Mötv. 13. § (1) bekezdés 6. pontja valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 1. pontjának a), r)
pontja által köznevelési alapfeladatok hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi
személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre 2013. július 1. napjától határozatlan
időre a következők szerint:
I. Fejezet
Társulás neve, székhelye:
A Társulás neve: Darnózseli Köznevelési Önkormányzati Társulás
A társulás székhelye: 9232 Darnózseli, Ady Endre u. 8.
II. fejezet
A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
- Darnózseli Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 9232 Darnózseli, Ady Endre u. 8.
képviselője: Fazekas Zoltán polgármester
- Dunaremete Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9235 Dunaremete, Szabadság u. 2.
képviselője: Marovics Géza polgármester
- Kisbodak község Önkormányzata Képviselő-testülete 9234 Kisbodak, Felszabadulás u. 1.
képviselője: Ekker Károly polgármester
- Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9233 Lipót, Főtér 2.
képviselője: Tóth József Péter polgármester

III. fejezet
A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
- Darnózseli község lakosságszáma:
- Dunaremete község lakosságszáma:
- Kisbodak község lakosságszáma:
- Lipót község lakosságszáma:
Összesen:

1564 fő
253 fő
370 fő
721 fő
2908 fő

IV. fejezet
A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök, a Társulás által ellátott közszolgáltatások:
1. A Társulás– a közszolgáltatások ellátásához kapcsolódó – feladat- és hatásköreit a Mötv.
94. § (1) bekezdése alapján a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács gyakorolja,
kiemelten
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) valamint
b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szól 368/2011.(XII.31.)
Kormányrendelet alapján, mint az Áht. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján költségvetési szerv
alapítására jogosult.
A Darnózseli Köznevelési Társulás által fenntartott költségvetési szerv irányító szerve és
annak vezetője az Áht. 2. § (1) bekezdés i) pontjának ic) alpontja szerint a Társulási Tanács és
a Társulási Tanács elnöke. A Társulási Tanács az Áht. 9. § (6) bekezdése alapján gyakorolja a
Társulás által fenntartott költségvetési szerv Áht. 9. § (1) bekezdése által felsorolt, a
költségvetési szerv irányításához kapcsolódó hatásköröket és az Áht. 9. § (7) bekezdése által
nevesített felügyeleti jogokat.
A Társulási Tanács, mint irányító szerv az általa irányított költségvetési szerv
költségvetésének végrehajtásáért közjogi felelőséggel tartozik.
2. A Társulás az Nkt. 83. § (2) bekezdése által megállapított fenntartói irányítói jogkörében
eljárva
a) az Nkt.-ben foglalt keretek között dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, gazdálkodási
jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról,
b) dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába történő jelentkezés
módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai 3 felvételének
időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási rendjének meghatározásáról,
c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, tovább a kérhető térítési
díj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit,
d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát,
e) ellenőrzi a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét,
hatékonyságát a szakmai munka eredményességét, továbbá a gyermekvédelmi
tevékenységet, a gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket,
f) a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a
jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, az Nkt-ben foglalt korlátozó rendelkezések
keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett,
g) jóváhagyja a köznevelési intézmény továbbképzési programját,
h) értékeli a köznevelési intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok
végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét,
i) ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzatot.
3. A Társulás éves költségvetését a Társulási Tanács az Áht. 26. § (1) bekezdése alapján
határozattal fogadja el. A Társulás költségvetéséről a – Társulási Tanács munkaszervezeti
feladatait ellátó Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által előkészített határozat-tervezetet a Társulási Tanács elnöke a központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Társulási Tanácsnak. A Társulási
Tanács költségvetési határozatának szerkezetére és elkészítésére az Ávr. 29. § (3) bekezdését
kell alkalmazni.

4. A Társulási Tanács elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig
terjeszti a Társulási Tanács elé. A Társulási Tanács a zárszámadásról határozatot hoz.
5. A Társulás fizetési számláját az Raiffeisen Bank Zrt. vezeti.
6. A Társulás kiadási előirányzatai terhére a Társulási Tanács elnöke vagy a Társulási
Tanács által írásban felhatalmazott tagja vállalhat kötelezettséget, jogosult utalványozásra.
7. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Társulási Tanács munkaszervezeti
feladatait ellátó Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa
írásban kijelölt, a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó személy
jogosult.
8. A teljesítés igazolására jogosult személyeket – az adott kötelezettségvállaláshoz, vagy
a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan –
kötelezettségvállaló írásban jelöli ki.
A Társulás a Mötv. 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás közszolgáltatást
biztosítja, a következők szerint:

a

9. az Nkt. 4. § 1. pontja a) alpontja szerinti óvodai nevelés köznevelési alapfeladat
10.az Nkt. 4. § 1. pontja r) alpontja szerinti a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek nevelése köznevelési alapfeladat ellátása.
11. A Társulás vállalkozási tevékenységet nem végez.
12. A Társulás működési (ellátási) területe Darnózseli, Dunaremete, Kisbodak,
települések lakosságára, a társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.

Lipót

13. A Társulás, illetőleg a társulás által ellátott köznevelési intézmény tevékenységének
szakágazati besorolása 851020 az államháztartás szakágazati rendje szerint.
V. fejezet
A Társulási Tanács, mint a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács tagjai, a Társulási
Tanács tagjait megillető szavazatarány:
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
2. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált
tagok (a tagként delegált polgármesterek) alkotják. A társulás minden tagját egy
szavazat illeti meg. A Társulási Tanács tagjainak megbízatása a polgármesteri
(képviselői) megbízatásának időtartamára szól.
3. A Társulási Tanácsot 4 fő alkotja akik a társult önkormányzatok polgármesterei.
A tagok szavazati arányát az alábbi táblázat tartalmazza:
==================================================================
település neve lakosság száma
szavazat(db/%)
==================================================================

Darnózseli
Dunaremete
Kisbodak
Lipót
Összesen:

1
1
1
1
4

4. A Társulás megalakul, ha a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyik
jóváhagyja a Társulási Megállapodást és a Társulási Tanács alakuló ülésén kimondja
megalakulását. A Társulási Tanács alakuló ülését a Társulás székhelye szerinti hívja össze és
vezeti a Társulási Tanács tisztségviselőinek (elnökének, alelnökének) megválasztásáig. A
Társulási Tanács alakuló ülést tart a Társulási Megállapodás aláírását követő tizenöt napon
belül, azt követően a helyi önkormányzati tisztviselők és polgármesterek megválasztását
követő hatvan napon belül.
5. A Társulási Tanács évente legalább négy ülést tart. A társulási Tanács ülését tizenöt napon
belüli időpontra össze kell hívni a Társulási Tanács tagjai egynegyedének, valamint a
Kormányhivatal vezetőjének a Társulási Tanács ülése összehívásának indokát tartalmazó
indítványára. Az indítvány alapján a Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács elnöke hívja
össze a Társulási Tanács ülése indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének
meghatározásával.
6. A Társulási Tanács ülését Társulási Tanács elnöke hívja össze és vezeti.
Akadályoztatása esetén a Társulási Tanács ülését az alelnök, az elnök és az alelnök együttes
akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és vezeti.
7. A Társulási Tanács ülése nyilvános.
8. A Társulási Tanács:
a) zárt ülést tart a Társulás által fenntartott költségvetési szerv (intézmény) vezetőjével
szembeni fegyelmi büntetés kiszabása
b) zárt ülést tarthat az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás
adása, annak visszavonása és fegyelmi eljárás megindítása tárgyalásakor,
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés során, továbbá az általa kiírt
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás a Társulás, vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
d) Zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a tanácskozási joggal résztvevő jegyzők,
továbbá meghívása esetén a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó
Darnózseli Közös önkormányzati Hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz
részt.
9. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
a) Társulási Tanács ülésének helyét,
b) időpontját,
c) a Társulási Tanács megjelent tagjainak nevét,
d) a meghívottak nevét, megjelenésének tényét,
e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat,
f) az előterjesztéseket,
g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a
hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét,
h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát,
i) a döntéshozatalban résztvevők számát,
j) a döntésből kizárt képviselő nevét és kizárásának indokát,
k) a tanácskozói joggal résztvevő jegyző (jegyzők) jogszabálysértésre vonatkozó
jelzését,
l) a szavazás számszerű eredményét,
m) a hozott döntéseket.

10. A Társulási Tanács ülésének jegyzőkönyvét a Társulási Tanács elnöke és a
Társulási Tankács ülésén esetenként kijelölt jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. A
jegyzőkönyv közokirat, melynek elkészítéséről – a Társulási Tanács
munkaszervezetének feladatait ellátó Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal útján –
a Társulási Tanács elnöke gondoskodik. A Társulási Tanács zárt üléséről külön
jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács ülését követő
tizenöt napon belül – a Társulási Tanács munkaszervezetének feladatait ellátó
Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal útján – a Társulási Tanács elnöke köteles
megküldeni a Kormányhivatalnak.
11. A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a Társulási Tanács
által tárgyalt előterjesztésekbe és ülésének jegyzőkönyvébe. A közérdekű adat és
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén
is biztosítani kell. A zárt ülésen hozott társulási tanácsi határozat is nyilvános.
12. A Társulási Tanács az újonnan alakuló Társulási Tanács alakuló üléséig, a Társulási
Tanács tisztségviselői (elnöke, alelnöke) a Társulási Tanács új tisztségviselőinek
(elnökének, alelnökének) megválasztásáig látja el feladatát, gyakorolja
hatáskörét.
13. A Társulási Tanács elnökét, alelnökét tagjai közül választja. A Társulási Tanács
elnöke személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulási
Tanács alelnöke személyére a Társulási Tanács elnöke tesz javaslatot.
14. A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályok:
15. A Társulási Tanács – döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szerezése
érdekében - ideiglenes bizottságot alakíthat.
16. A Társulási Tanács ideiglenes bizottsága működésére értelemszerűen a Társulási
Tanács működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
17. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás
szervezése) a társulás székhelye szerinti Darnózseli község Önkormányzata
hivatala, a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
18. A Társulási Tanács ülésein a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal
vehetnek részt.
19. A Társulást, illetőleg a Társulás feladat-és hatásköreit ellátó Társulási Tanácsot a
társulási tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök képviseli.
VI. fejezet
A Társulási Tanács döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei:
1. A Társulási Tanács döntését (határozat) nyílt szavazással hozza. A Társulási Tanács
részletes működési szabályait – ezen Társulási Megállapodásban meghatározott
keretek között – maga állapítja meg. A Társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban
meghatározott feladat- és hatáskörökben.
2. A határozati javaslatot a Társulási Tanács elnöke fogalmazza meg, ismerteti a szavazás
tárgyát képező javaslatot. A javaslatot nem kell ismertetni, ha az mindenben megegyezik az
eredetileg írásban előterjesztett határozati javaslattal. Az elnök a vita során elhangzott

módosító és kiegészítő javaslatokat külön-külön, az elhangzás sorrendjében bocsátja
szavazásra, majd a teljes, egységes szerkezetbe foglalt határozati javaslatot bocsátja
szavazásra. A szavazás számszerű eredményének
megállapítása után az elnök kihirdeti a határozatot. Az ügyrendi javaslatot soron kívül, az
elhangzást követően azonnal szavazásra bocsátja. A nyílt szavazás
kézfelemeléssel történik, a Társulási Tanács elnöke által feltett „ki szavaz igennel?”, „ki
szavaz nemmel?”, „ki tartózkodik?” kérdésre.
3. A Társulási Tanács név szerint szavaz a Társulási Tanács tagjait alkotóképviselők
egynegyedének indítványára. Ugyanazon döntési javaslat esetében egy alkalommal lehet név
szerinti szavazást javasolni. Nem lehet név szerinti szavazást javasolni a Társulási Tanács
bizottsága létszáma és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával
összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdésekben. A név szerinti szavazás esetén a
Társulási Tanács tagjainak névsorát ABC sorrendben kell felolvasni és a Társulási Tanács
tagjai „igen”, „nem” és „tartózkodok” nyilatkozattal szavaznak. A Társulási Tanács elnöke
szavazatát utolsóként adja le. A névsort a Társulási Tanács tagjai által leadott szavazattal a
jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
4. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a Társulási Tanács zárt ülésén tárgyalandó
ügyekben.
5. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a Társulási Tanács ülésén legalább a Társulási
Tanácsban a képviseleti jogot gyakorló polgármesterek több mint a fele jelen van.
6. A javaslat elfogadásához, határozathozatalhoz legalább annyi képviselő igen
szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a
felét (egyszerű többség).
7. A Társulási Tanács minősített többséggel hoz határozatot a következő feladat- és
hatáskörökben:
a) a társuláshoz való csatlakozás jóváhagyása,
b) társulásból történő kizárás,
c) költségvetési szerv (intézmény), gazdálkodó szervet, nonprofit szervezet és egyéb
szervezet alapítása, átszervezése, megszüntetése,
d) vezetői kinevezés, vezetői megbízás adása,
e) a tulajdonosi jogok gyakorlása, a Társulás vagyonával való rendelkezés,
f) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének megválasztása.
8. Minősített többséghez legalább annyi szavazat szükséges, amely eléri a társulásban
részt vevő tagok szavazatának több mint felét.
9. A szavazás eredményét az ülésvezető állapítja meg. ha a szavazás eredménye felől
kétség merül fel, a Társulási Tanács képviselő tagja kérésére a szavazást egy
alkalommal meg lehet ismételni. Azt a határozati javaslatot, amely nem kapja meg a
szükséges – a Társulási Megállapodásban meghatározott – többséget, elvetettnek kell
tekinteni. A Társulási Tanács dönthet arról, hogy az elvetett javaslatot mikor lehet a
Társulási Tanács soron következő üléseinek napirendjére tűzni.
10. A Társulási Tanács – a szavazati arányok rögzítésével – alakszerű határozat nélkül
dönt:
a) a tájékoztató jellegű – feladat meghatározást nem tartalmazó – előterjesztések
elfogadásáról, tudomásulvételéről,
b) a Társulási Tanács ülése napirendjének elfogadásáról,
c) név szerint szavazás, illetőleg titkos szavazás elrendeléséről.
11. A Társulási Tanács határozata egyértelműen megfogalmazott rendelkező részből, a
végrehajtásért felelős szerv vagy személy megnevezéséből és a végrehajtási határidő
megjelöléséből áll. A határozatokat a naptári év elejétől kezdődően, folyamatos
sorszámmal és a meghozatal időpontjának megjelölésével kell ellátni. A határozat
jelölése: a határozat sorszáma arab számmal, törve az év számával, zárójelben a

hónap (római számmal jelölve) és határozathozatal napja (arab számmal jelölve)
kiegészítve társulási tanácsi határozat. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait
ellátó Darnózseli Közös önkormányzati Hivatal a Társulási Tanács határozatairól
nyilvántartást vezet. A Társulási Tanács határozataiban a határozat végrehajtásának
felelőseként a Társulás ügyeiben a Társulási Tanács elnöke (tisztségviselője), a
Társulás által fenntartott intézményt (költségvetési szervet) érintő ügyekben az
intézményvezetője jelölhető meg.
12. A Társulási Tanács döntéshozatalából kizárható az a képviselő, akit, vagy akinek közeli
hozzátartozóját a döntés érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A
kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely más
képviselő javaslatára a Társulási Tanács dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség
szempontjából jelenlevőnek kell tekintetni. Közeli hozzátartozó alatt a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott közeli hozzátartozót kell érteni.
VII.fejezet
A közös fenntartású intézmény megnevezése:
1. A Társulás az Mötv. 13. § (1) bekezdés 6. pontja, illetőleg az Nkt. 74. § (2) bekezdése
szerinti óvodai nevelés köznevelési feladatát az Nkt. 8. (1) bekezdése szerinti
köznevelési intézmény fenntartásával látja el, Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda
elnevezéssel. A társulás által létrehozott, illetőleg fenntartott köznevelési intézmény akkor
látja el megfelelően köznevelési alapfeladatát, ha – Dunaremete, Kisbodak kivételével –
valamennyi a Társuláshoz tartozó településen működtet óvodát.
2. A Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda, mint költségvetési szerv az Áht. 7. § (1)
bekezdése szerinti alaptevékenységként látja el az Nkt. 4. § 1. pontjának a), r) alpontja szerinti
önkormányzati köznevelési alapfeladatokat (a Mötv. 13. § (1) bekezdése 6. pontja
szerinti óvodai ellátás önkormányzati feladatot képező közszolgáltatás).
3. A Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda, mint költségvetési szerv az Áht. 7. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti vállalkozási tevékenységet nem folytat.
4. A Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda – az Ávr. 7. § (3) bekezdése kritériumainak
történő megfelelés alapján – önállóan működő költségvetési szerv besorolású önkormányzati
köznevelési intézmény.
5. A Társulás által fenntartott köznevelési intézmény alapító okiratát az Nkt. 21. § (3)
bekezdése és az Ávr. 5. § (1)-(2) bekezdése által meghatározott tartalommal a
Társulási Tanács adja ki.
6. A Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda – mint önállóan működő költségvetési szerv
élén –a munkáltatói döntéstől függően – óvodavezető áll. A Társulás által fenntartott
köznevelési intézmény intézményvezetője felett az alapvető munkáltatói jogkört a Társulási
Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
7. 2. Az intézmény székhelyén és a tagintézményekben ellátott köznevelési feladatok
részletetése településenként:

a) Darnózseli
- Óvodai nevelés (Darnózseli, Dunaremete, Kisbodak)
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ((Darnózseli, Dunaremete, Kisbodak)
b) Lipót
- Óvodai nevelés
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

VIII. fejezet
A Társulás alapításával, fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes
önkormányzatok képviselő-testületeinek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, a pénzügyi
hozzájárulás teljesítésének módja:
A társulás alapításával kapcsolatosan költségek az alapítók által nem merültek fel.
A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai a közszolgáltatást igénybe vevő – a
köznevelési intézményben a normatíva igénylés szerint ellátott - gyermeklétszám arányában
járulnak hozzá.
1. A Társulási tanács, mint fenntartó részére nyújtott normatív hozzájárulások és támogatások
a Társulás által fenntartott köznevelési intézmény, mint költségvetési szerv költségvetési
előirányzatai fedezetéül szolgálnak, a támogatások lemondásához kapcsolódó kiadások a
költségvetési szerv költségvetési előirányzatait terhelik.
2. A Társulás által fenntartott köznevelési intézmény folyamatos működésének feltételei, ezen
belül az alapítók hozzájárulásának aránya, mértéke, éves megállapításának módja:
a) a Társulás működtetésének, a Társulás által fenntartott köznevelési intézmény
működésének fedezetéül a mindenkor hatályos központi állami költségvetésben a köznevelés
biztosítására meghatározott költségvetési támogatás nyújt fedezetet, illetőleg amennyiben a
költségvetési támogatás a feladatellátás tényleges költségeit nem fedezi, a társult
önkormányzatok hozzájárulása szolgál,
b) a Társulást alkotó önkormányzatok – a központi költségvetési támogatás és a köznevelés
biztosításának tényleges költségei közötti különbözeténeki megfelelő – hozzájárulást az adott
önkormányzat a közszolgáltatást ténylegesen igénybe vevő gyermeklétszám arányában
viselik,
c) a köznevelést, mint közszolgáltatást igénybe vevő Önkormányzat által az adott évre
fizetendő – a költségvetési támogatás és a köznevelés biztosításához szükséges tényleges
költségek különbözetét képező – hozzájárulás a költségvetési szerv éves költségvetése
tervezésekor kerül megállapításra (a megállapított és ténylegesen fizetett hozzájárulás
többlete, illetőleg hiánya elszámolása a félévi mérleg, illetőleg a költségvetési év
zárszámadása alapján történik),
d) a költségvetési szerv költségvetését, zárszámadását, a gazdálkodásról szóló beszámolóit a
Társulási Tanács tárgyalja és fogadja el, a Társulás költségvetésének, zárszámadásának, a
gazdálkodásról szóló beszámolók elfogadásával egyidejűleg, mivel a költségvetési szerv
kiadási előirányzatai a Társulás költségvetésébe épülnek be,
e) a költségvetési szerv térítésmentes használatába adott a köznevelési feladatok
ellátását szolgáló ingatlanok, ingóságok (eszközök) az intézményegység, tagintézmény,
telephely fekvése szerinti önkormányzat kizárólagos tulajdonában állnak, az ingatlanok,
ingóságok (eszközök) fenntartási költségei a tulajdonos önkormányzatot terhelik az esetleges
pótlási kötelezettséggel egyetemben,
f) a költségvetési szerv számára a feladatellátás biztosítása céljára térítésmentesen
használatba adott ingatlanok, ingóságok (eszközök) felújítási, beruházási költségei a
térítésmentes használatot biztosító, tulajdonos önkormányzatot terhelik,
g) az e) és f) pontban megjelölt vagyon, az ingatlanok, ingóságok tekintetében beálló
vagyonszaporulat a felújítást, beruházást végrehajtó tulajdonos önkormányzat vagyonát
gyarapítja.
3. A Társulás által fenntartott köznevelési intézmény költségvetése együttesen és a
tagintézmények tekintetében is tartalmazza a személyi juttatások, a munkaadót
terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzatait (a Társulási Tanács úgy határozza
meg az általa fenntartott köznevelési intézmény költségvetését, hogy abban a tagintézmények
költségvetési kiadásai egyértelműen elkülönüljenek.

4. A Társulás által ellátott köznevelési feladatokra – a mindenkori központi költségvetési
törvény szerinti – járó központi állami normatív támogatásokat a Magyar Államkincstár útján
– a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Darnózseli Közös önkormányzati
Hivatal hívja le. A költségvetés elfogadásakor meg kell határozni, hogy a Társulás által
fenntartott köznevelési intézményre vonatkozóan egységesen lehívott normatív támogatás
hogyan oszlik meg a tagintézmények között.
5. A köznevelési feladatellátás kiadásaihoz - az állami normatív támogatás mértékén
túl, ha szükséges – a társult önkormányzatok hozzájárulnak. A hozzájárulás összege:
a társulás költségvetésében tagintézményre tervezett kiadások valamint a tagintézményre jutó
normatív állami támogatás különbözetének összege. A hozzájárulás összegét a Társulás a
saját költségvetésében tervezi, a tagönkormányzatok működési célú, támogatásértékű
kiadásként biztosítják.
6. A tagönkormányzatok az 5. pontban foglalt hozzájárulás éves összegének 1 hónapra
jutó részét, a tárgyhó utolsó napjáig utalja át a Társulás Raiffesein Bank Zrt-nél nyitott
számlájára. A Társulás – a munkaszervezeti feladatokat ellátó Darnózseli Közös
Önkormányzati Hivatal közreműködésével negyedévente elszámol a hozzájárulással,
jelezve, hogy az fedezte-e a kiadásokat.
7. Az 5-6.) pontokban foglalt hozzájárulás éves összegét minden évben a Magyarország
éves költségvetéséről szóló törvény elfogadását követő 30 napon belül, de legkésőbb
a tárgyév február 15. napjáig állapítják meg a társult önkormányzatok.
IX. fejezet
A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:
(A Társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuk részére adott, a beszedési megbízás
teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat, amely alapján a Társulás
beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz.)
1. A Társulásban részt vevő önkormányzatok
a) a számlavezető pénzintézetük nevét és címét,
b) a fizető fél számlatulajdonos megnevezését,
c) a felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszámát,
d) a követelés jogosultjának (Darnózseli Köznevelési Társulás) nevét,
e) valamint a jogosult fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszámát11
f) valamint az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra jogosult polgármester
aláírását és körbélyegzőjének lenyomatát tartalmazó (a számlavezető pénzintézet által
záradékolt) felhatalmazó levelet ad át a Társulási Tanács elnökének, melyben megbízza az
önkormányzat számlavezető pénzintézetét az önkormányzat fizetési számlája terhére
benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére azzal, hogy a beszedési
megbízáshoz okiratot nem kell csatolni. A felhatalmazás a visszavonásig szól, a felhatalmazás
csak a jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.
2. A Társulási Tanács elnöke a felhatalmazás alapján azonnali beszedési megbízást nyújt
be a Társulás követelésének teljesítésére a követelés esedékességét követő harminc
napot követően a társulás tagja(i) által vállalt pénzügyi hozzájárulás fizetését
határidőre nem teljesítő önkormányzat ellen. A felhatalmazással történő beszedési
megbízás számlavezető pénzintézethez történő benyújtása előtt a Társulási Tanács
elnöke fizetési felszólítással él a pénzügyi hozzájárulás fizetését nem teljesítő
önkormányzat felé a hozzájárulás fizetése esedékességét követő tizenöt nap elteltét
követően.
3. A Társulás fennálló követeléseit egyéb esetekben fizetési meghagyás kibocsátása
révén, vagy peres úton, egyéb jogi eszközök érvényesítésével hajtja be.

X. fejezet
A Társulás vagyona, és vagyongazdálkodásának feltételei, a tulajdonosi jogok és
kötelezettségek gyakorlásának rendje:
A Társulás alakulásakor, illetőleg jogi személyiségű társasággá alakulásakor vagyonnal nem
rendelkezett, illetőleg nem rendelkezik a Társulás fennállása alatt közös vagyon nem jött
létre.
1. A Társulás a Mötv. 90. § (3) bekezdése alapján vagyonnal rendelkezhet, ez alapján a
Társulást megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, melyek
a tulajdonost megilletik, illetőleg terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról
– a Társulás döntéshozó szerve – a Társulási Tanács rendelkezik.
2. A Társulás vagyonszerzése esetén a Társulás ingó- és ingatlanvagyonát, vagyoni
értékű jogait a Társulási Tanács tárgyban hozott döntései alapján a Társulási Tanács
munkaszervezeti feladatait ellátó Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal tartja nyilván.
3. A Társulás által fenntartott köznevelési intézmény a térítésmentesen a társulásban részt
vevő önkormányzatok által használatba adott ingó- és ingatlanvagyont a Társulási
Megállapodás és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) rendelkezései szerint hasznosítja az Alapító Okiratában meghatározott feladatainak
ellátására. A köznevelési intézmény használatába adott
ingatlanok pótlásáról, karbantartásáról, felújításáról a tulajdonos önkormányzat gondoskodik.
A Társulásban részt vevő Önkormányzatok tulajdonában lévő, korlátozottan forgalomképes
ingatlanvagyon használatára a köznevelési intézmény számára térítésmentes használati jogot
biztosító tulajdonos önkormányzat vagyonhasznosításának rendjéről szóló hatályos
önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak.
XI. fejezet
A közös alapítású intézmény esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes
rendelkezések:
1. A Társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására – jogszabályban
meghatározottak szerint – költségvetési szervet, gazdálkodó szervet, nonprofit szervezetet és
egy egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket.
2. A Társulás által, a Társulás által ellátott közszolgáltatások (köznevelési alapfeladatok)
ellátására fenntartott közös alapítású köznevelési intézmény vonatkozásában az alapítói
jogokat – a Társulási Megállapodásnak a társulás által ellátott feladat- és hatásköreit, a
társulás által ellátott közszolgáltatásokat szabályozó 4. pontjában foglaltak szerint – a
Társulási Tanács gyakorolja.
3. Az alapítói jogok gyakorlása során figyelemmel kell lenni arra, hogy köznevelési
intézmény a feladatainak ellátásához szükséges feltételekkel akkor rendelkezik az
Nkt. 22. § (1) bekezdése alapján, ha
a) állandó saját székhellyel, állandó telephelyekkel, a feladatellátáshoz szükséges
helyiségekkel,
b) állandó alkalmazotti létszámmal,
c) a jogszabályban meghatározott eszközökkel dokumentumokkal, szabályzatokkal és mint önálló költségvetési szerv – a működéséhez szükséges pénzeszközökkel rendelkezik.
4. A fenntartói jogokat gyakorló Társulási Tanács a köznevelési intézmény
a) megszüntetésével,
b) átszervezésével,
c) feladatainak megváltoztatásával,
d) nevének megállapításával,

e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt köteles beszerezni
a) az intézmény alkalmazotti közössége,
b) az óvodaszék,
c) a szülői szervezet,
A köznevelési intézmény részére új feladat a feladat ellátásához szükséges feltételek
biztosításával állapítható meg. Az óvodaszék, a szülői szervezet működési feltételeiről a
fenntartó gondoskodik (Nkt. 84. § (2) bekezdése).
5. A Társulás – július-augusztus hónapok kivételével nevelési évben
a) óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, a fenntartói jogát nem adhatja át,
b) óvodai csoportot nem szervezhet át, és nem szüntethet meg,
c) az óvoda feladatait nem változtathatja meg.
6. A Társulás, mint fenntartó legkésőbb a tervezett intézkedés végrehajtása éve májusának
utolsó munkanapjáig hozhat döntést a köznevelési intézmény
a) fenntartói jogának átadásával,
b) átalakításával (amely történhet: egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás,
szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás)
c) megszüntetésével,kapcsolatban.
Az előbbiekben fel nem sorolt átszervezésre vonatkozó döntés határideje július utolsó
munkanapja.
7. A Társulás az óvodai nevelésben közreműködő köznevelési intézmény
a) létesítéséhez, megszüntetéséhez, átszervezéséhez, nevének megállapításához,
b) költségvetésének megállapításához és módosításához,
c) az intézményben folyó szakmai munka értékeléséhez,
d) szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásához,
e) pedagógiai programjának jóváhagyásához és végrehajtásának értékeléséhez,
f) vezetőjének megbízásával, megbízásának visszavonásával összefüggő döntéséhez
beszerzi az érintett települési önkormányzat egyetértését.
8. A Társulás által fenntartott köznevelési intézményben az intézményvezetői megbízás
feltétele:
a) az óvoda köznevelési intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges
– az Nkt. 3. mellékletében szerinti óvodapedagógus – felsőfokú iskolai végzettség
és képzettség,
b) pedagógus-szakvizsga keretében megszerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
d) a köznevelési intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás (közalkalmazotti jogviszony) vagy a megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőben történő szóló
alkalmazás (kinevezés).
9. Az intézményvezető kiválasztása – ha törvény másképpen nem rendelkezik –
nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt
megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az
intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása
kötelező.
10. Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program,
a vezetési programmal kapcsolatosan – az Nkt alapján véleményezésre jogosultak által –
kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye

közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a
helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
11. A fenntartói irányítás nem sértheti a köznevelési intézmény szakmai önállóságát, az
intézmény szakmai döntési hatásköreit.
XII. fejezet
A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja:
(A Társulás nem minden tagja részére, vagy a tag által saját intézménye útján más tagok
részére történő feladatellátás.)
A Társulásban tagként részt vevő önkormányzatok a Társulás általános rendjének
megfelelően – a Társulás által fenntartott és a Társulási Megállapodás VII. fejezete által
megjelölt - köznevelési intézmény útján gondoskodnak a Társulási Megállapodás IV.
fejezetében meghatározott feladatok ellátásáról.
A Társulásban tagként részt vevő önkormányzatok a Társulás általános rendjének
megfelelően – a Társulás által fenntartott és a Társulási Megállapodás VII. fejezete által
megjelölt – köznevelési intézmény útján biztosítják közigazgatási területükön a település
lakossága számára a Társulási Megállapodás IV. fejezete által meghatározott
közszolgáltatásokat (köznevelési alapfeladatokat).
XIII. fejezet
A Társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevételének a Társulás által meghatározott
feltételei:
Az alapítói jogokkal felruházott Társulás az általa fenntartott köznevelési intézmény útján
biztosítja a Társulási Megállapodásnak a – közös fenntartású intézményt megnevező – VII.
fejezetében körülírt köznevelési alapfeladatok, mint közszolgáltatások ellátását, az óvoda,
mint köznevelési intézmény házirendjében foglaltak szerint.
1. Az óvoda házirendje állapítja meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a
gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos általános szabályokat.
2. A Társulás által fenntartott köznevelési intézmény működésére, belső és külső
kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a köznevelési intézmény szervezeti és
működési szabályzata határozza meg.
3. A köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét a
nevelőtestület az óvodaszék véleményének kikérésével fogadja el.
4. A köznevelési intézmény gondoskodik a rábízott gyermek felügyeletéről, a nevelés
egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a gyermekek rendszeres
egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében különösen, hogy az
hogy az óvodába járó gyermek évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és
általános szűrővizsgálaton vegyen részt.
5. A köznevelési intézmény – a jogszabályban meghatározottak szerint – kivizsgálja és
nyilvántartja gyermekbaleseteket, teljesíti az előírt bejelentési kötelezettséget.
6. A köznevelési intézmény a gyermekkel kapcsolatos döntéseit – jogszabályban
meghatározott esetben és formában – írásban közli a szülővel. Az óvoda döntése,
intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a szülő a – közléstől, ennek
hiányában a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében
eljárást indíthat.
7. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést
a) a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá
b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre
hivatkozással benyújtott kérelem

tekintetében.
8. A köznevelési intézmény eljárására, valamint a jogorvoslati eljárására az Nkt.
szabályait kell alkalmazni.
9. A köznevelési intézményben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges
adatokra vonatkozóan az Nkt. 41. §-a rendelkezéseit kell alkalmazni.15
10. A Társulás az általa fenntartott köznevelési intézményben az Nkt. 45-46. §-ában
foglaltak szerint biztosítja a gyermekek jogainak érvényesülését a kötelességek
teljesítése mellett.
11. Az óvodai felvétel az Nkt. 49. § (1)-(2) és (4) bekezdése alapján történik. A Társulás,
mint köznevelési intézményfenntartó közzé teszi az óvoda felvételi körzetét, valamint
nyitva tartásának rendjét. Kötelező felvételt biztosító az óvoda, ha a gyermeknek, aki
köteles óvodába járnia a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetben
található.
12. Az óvoda a gyermeknek az óvodai elhelyezéssel összefüggésben okozott kárért a
vétkességre tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, a köznevelési intézmény a
felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül
eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha a károsult
elháríthatatlan magatartása okozta.
13. A szülő kötelességét, jogát az Nkt. 72. §-a biztosítja.
14. Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az
intézmény működését, munkáját érinti kérdésekben véleményezési, javaslattevő
joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. A szülői szervezet
működésének részletes szabályait jogszabály állapítja meg.
XIV. fejezet
Beszámolási kötelezettség teljesítése
(A Társulás működéséről évente – legalább egy alkalommal – történő beszámolás.)
1. A Társulási Tanács elnöke évente egy alkalommal beszámol – a költségvetés
végrehajtásával illetőleg Társulás gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási
kötelezettségtől függetlenül – a Társulás működéséről, tevékenységéről, a Társulás
pénzügyi helyzetéről, valamint a társulási cél megvalósulásáról.
2. A Társulási Tanács tagjait alkotó, a Társulásban részt vevő önkormányzatot képviselő
polgármesterek a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Darnózseli Közös
Önkormányzati kapnak segítséget – igény esetén – az esetben, ha be kívánnak számolni a
Társulási Tanácsban végzett munkájukról.
3. A Társulás, illetőleg a Társulás által fenntartott köznevelési intézmény gazdálkodására
és beszámolási kötelezettségére, valamint a gazdálkodás ellenőrzésére az Áht., az Ávr., illetve
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
XV.fejezet
A Társulás működésének ellenőrzési rendje:
1. A Társulás, illetőleg a Társulás által fenntartott költségvetési szerv gazdálkodására és
beszámolási kötelezettségére, valamint a gazdálkodás ellenőrzésére az Áht. és a
végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.), illetve az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló
249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A Társulás tagjai a Társulás féléves és éves beszámolói útján – kiemelten célszerűségi
és gazdaságossági szempontból – kapnak tájékoztatást a Társulás működéséről.
3. A Társulási Tanács munkaszervi feladatait ellátó Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal
– úgy is, mint a Társulás által fenntartott, önállóan működő költségvetési szervként besorolt
köznevelési intézmény gazdálkodási feladatait ellátó, önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv a gazdálkodásról szóló beszámoló tervezetének a társulási tanács elé
történő terjesztését megelőzően véleményével köteles ellátni az elkészült előterjesztést.
4. A Társulás által fenntartott köznevelési intézmény ellenőrzésének tapasztalatairól szóló
előterjesztést a Társulási Tanács köteles megvitatni, és arról határozatot hozni.
5. A Társulás által fenntartott költségvetési szerv gazdálkodását (ideértve az Európai Unió
által nyújtott és egyéb nemzetközi támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó
költségvetésből nyújtott támogatások felhasználását) az Állami Számvevőszék ellenőrzi.
6. Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai
Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a kormány által kijelölt szerv, a
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító
hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik.
7. A Társulási Tanács áttekinti a közös fenntartású köznevelési intézmény gazdálkodásának
ellenőrzéséről az Állami Számvevőszék, a belső ellenőrzés vizsgálati megállapításait és a
könyvvizsgálatról szóló beszámolót, és a szükséges intézkedések megtétele, illetőleg
kezdeményezése mellett egyidejűleg tájékoztatja a Társulásban résztvevő önkormányzatok
képviselő-testületeit.
8. A Társulási Tanács, mint irányító szerv belső ellenőrzést végezhet
a) a Társulás által fenntartott költségvetési szervként működő köznevelési intézménynél,
b) a saját vagy az irányítása, felülete alá tartozó, a Társulás által fenntartott köznevelési
intézmény (költségvetési szerv) használatába, vagyonkezelésébe adott vagyonnal való
gazdálkodás tekintetében,
c) adott esetben Társulási Tanács által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával
kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és
d) adott esetben az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény a. § a)
pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.
XVI. fejezet
A Társulási Megállapodás módosításának feltételei:
A Társulási Megállapodás módosítása, a Társulás megszüntetése a társulásban részt vevő
önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott
határozata alapján történhet.
1. A Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot írásban, a Társulásban
részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeihez címezve kell megküldeni a társulásban
részt vevő önkormányzatok polgármesterei számára, hogy azok felvehessék a képviselőtestületük napirendjére a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó indítványt.
2. Az indítványt tevő, illetőleg a társulásban részt vevő bármely önkormányzat képviselőtestülete kérheti, hogy a Társulási Tanács nyilvánítson véleményt a Társulási Megállapodás
módosításának kérdésében.
3. A Társulási Megállapodás módosítását – az indok vagy indokok megjelölésével – a
Társulási Tanács is kezdeményezheti.

XVII. fejezet
A társulásból történő kiválás és kizárás feltételei:
1. A Darnózseli Köznevelési Társuláshoz az év július 1. napjával lehet csatlakozni és
kiválni.
2. A Társuláshoz való csatlakozásról és kiválásról legalább hat hónappal korábban, minősített
többséggel hozott határozattal kell dönteni és erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A
Társuláshoz történő csatlakozási szándék esetén a csatlakozási szándék bejelentéséhez
csatolni kell a csatlakozni szándékozó önkormányzat képviselő-testületének minősített
többséggel hozott határozatát – jegyzőkönyvi kivonat formájában – melyben a csatlakozni
szándékozó önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Társulási
Megállapodást elfogadja, a Társulási Megállapodásban foglaltakat magára nézően kötelező
érvényűnek elismeri, a csatlakozásnak törvényességi akadálya nincs.
3. A Társuláshoz való csatlakozás jóváhagyásáról, illetőleg a Társulásból való kizárásról a
Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával dönt.
4. A kizárásra okot ad különösen, ha
a) a társult önkormányzat a Társulás által fenntartott köznevelési intézmény költségvetéséhez,
az intézmény zavartalan rendeltetésszerű működéséhez szükséges hozzájárulás fizetésében
jelentősebb, legalább három hónapi összegnek megfelelő tartozást halmoz fel,
b) illetőleg, ha a társult önkormányzat a Társulás által fenntartott köznevelési intézmény
rendeltetésszerű, zavartalan működésével kapcsolatos döntési kötelezettségének – kiemelten a
Társulási Megállapodás, Alapító Okirat módosítására vonatkozó jogszabály által előírt
kötelezettségének - nem tesz eleget és ebből kifolyólag a Társulás, illetőleg a Társulás által
fenntartott köznevelési intézmény működése szempontjából hátrány származik.
XVIII. fejezet
A Társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, az
elszámolás módja:
1. A Társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás esetlegesen
keletkezett vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a Társulás
rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.
2. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy a társulási tag részére történő kiadása
legfeljebb öt évre halasztható el, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a
társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot – a Társulással kötött szerződés
alapján – használati díj illeti meg.
3. Közös működtetés megszűnése történhet közös megegyezéssel, a tagok kiválásával,
amennyiben a Társulás tagjainak száma egyre csökken, bírósági végzéssel.
4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai egymással elszámolnak úgy, hogy a
Társulás vagyonából a követelések és a kötelezettségek kifizetése után maradó pénzösszeg,
illetőleg a vagyon a társulásban részt vevő önkormányzatok között a közös fenntartású
köznevelési intézmény tanügyi hatóság felé utoljára közölt hivatalos köznevelési statisztikai
jelentésben szereplő településenkénti gyermeklétszám alapján kerül felosztásra.
5. A Társulás megszűnése, megszüntetése esetén az esetlegesen felmerülő – a Társulás
vagyonából nem fedezhető – költségeket a társult önkormányzatok a Társulás által átvett
feladat arányában, illetőleg szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő gyermekek száma lapaján
viselik.

XIX. fejezet

Egyéb kérdések (vegyes rendelkezések)
(Az, amiben a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak):
1. A Társulási Megállapodás módosítása, illetőleg a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodás – a köznevelésre vonatkozó, valamint a gazdálkodásra
vonatkozó jogi szabályozásra, továbbá a Mötv. 146. § (1) bekezdése által megszabott
határidőre tekintettel - 2013. július 1. napján lép hatályba, határozatlan időre.
2. A Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei között a Társulás működése
során felmerülő vitás kérdésekben a törvényszék dönt.
3. A Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Kormányrendelet
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek
sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
- a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet,
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény valamint a köznevelésre vonatkozó,
mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit
kell alkalmazni.
4. A Társulási Megállapodás módosítása és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás közokirat, melynek elválaszthatatlan része
a mellékletként csatolt, Társulási Megállapodást elfogadó döntést tartalmazó a társulásban
részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek határozata, a Képviselő-testületről készült
jegyzőkönyv hitelesített kivonata formájában.
5. Darnózseli Köznevelési Társulás a Mötv. 91. §-a által szabályozott esetekben,
módon szűnik meg.
XX. fejezet
Záró rendelkezések
A Társulást a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének
minősített többséggel jóváhagyott határozatával elfogadott írásbeli megállapodása hozta
létre.
A Darnózseli Köznevelési Önkormányzati Társulás megállapodását a Képviselő-testületek az
alábbi Képviselő-testületi ülésen jóváhagyta.
Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 40/2013.(V.29.) számú Képviselőtestületi határozattal,

Dunaremete Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/013.(V.29.) számú Képviselőtestületi határozattal,
Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 21/2013.(V.29.) számú Képviselőtestületi határozattal,
Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 37/2013.(V.30.) számú Képviselőtestületi határozattal,
Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő-testületeit képviselő
polgármesterek – képviselő-testületi határozattal történt felhatalmazás alapján, a Mötv. 88.
§ (1) bekezdése által megállapított hatáskörükben - írják alá.

Darnózseli, 2013. június 3.

Fazekas Zoltán
Darnózseli polgármestere

Ekker Károly
Kisbodak polgámestere

Marovics Géza
Dunaremete polgármestere

Tóth József Péter
Lipót polgármestere

Veilandics Eszter
jegyző

