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Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 

február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” épülete (4516. 
Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
 

DEMECSER VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
18/2014.(II.27.) 

HATÁROZATA 
 

A Demecseri Óvodai Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról 
 

 
Önkormányzati Képviselő-testület: 
 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
88.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

 
a 2013. július 8. napján kelt, 108/2013. (VI.23) ÖKT. határozattal elfogadott, 

a Demecseri Óvodai Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint 
módosítja és a határozat melléklete szerint foglalja egységes szerkezetbe: 
 

I. 
 

A 2013. július 8. napján kelt, 108/2013.(VI.23) ÖKT. határozattal elfogadott, 
a Demecseri Óvodai Társulás társulási megállapodásának 1) pontja helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:  

 
1)A Társuló Önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4) 

pontja, valamint 87. §-95. §-ig kapott felhatalmazás alapján megállapodnak 
abban, hogy önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk 

tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés 
alapján az óvodai nevelési  feladatok ellátására  

 

Demecseri Óvodai Társulás elnevezéssel 
 
a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától  határozatlan időre 

jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást (a továbbiakban: 
Társulás) hoznak létre abból a célból, hogy közösen, magas szakmai 

színvonalon biztosítsák az óvodai nevelési ellátást lakosaik részére.  
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II. 
 

A 2013. július 8. napján kelt, 108/2013. (VI.23) ÖKT. határozattal 
elfogadott, a Demecseri Óvodai Társulás társulási megállapodásának 4) 
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
4) Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 
 

a) a
z alaptevékenység  

államháztartási  
szakágazati besorolása:  851020 Óvodai nevelés 

 

b) A
z alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolása: 
 

091110   Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai 

091140   Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091120   Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

091130   Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
096010   Óvodai intézményi étkeztetés 

013330   Pályázat – és támogatáskezelés, ellenőrzés 
013390   Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

 

                c)Szakmai alaptevékenysége: 
  Az óvoda a gyermek hároméves 

korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény. 
Biztosítja a sajátos nevelési 

igényű gyermekek fejlesztését, 
részt vesz a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek 

integrált nevelésében, óvodai 
fejlesztő programok szerinti 

foglalkozásokat tart, ellátja a 
beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézségekkel küzdő 

gyermekeket.  
 

III. 

 
A 2013. július 8. napján kelt, 108/2013. (VI.23) ÖKT. határozattal 

elfogadott, a Demecseri Óvodai Társulás társulási megállapodásának 19.7 
pontja törlésre kerül.  
 

19.7. ----------------------------------------------- 
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IV. 

 
A 2013. július 8. napján kelt, 108/2013. (VI.23) ÖKT. határozattal 
elfogadott, a Demecseri Óvodai Társulás társulási megállapodásának 19.8 

pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
 

19.8. Jelen megállapodás jogalapja: 
 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2014.(II.27.) ÖKT. határozata, 

 

Berkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……………/2014.(……….) ÖKT. határozata, 

 
Székely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……………/2014.(……….) ÖKT. határozata, 

 
 
 
Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 

aláírására. 
 
 
 

K.m.f. 
Kiss Gyula sk.          Barabás Jánosné dr. sk. 

polgármester        jegyző 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
 

Leíró: Székelyné Szilágyi Júlia  
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MEGÁLLAPODÁS 
 

Az óvodai nevelési feladatok ellátására 

jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozásáról 
 
amely létrejött egyrészről: 

 
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 4516 

Demecser, Kétezer-egy tér 1., képviseli: Kiss Gyula polgármester), 
 
Berkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 4521 

Berkesz, Rákóczi út 7., képviseli: Szidor Attila polgármester), 
 

Székely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 4534 
Székely, Kapitány út 35., képviseli: Dr. Faragó György polgármester) 
 

(a továbbiakban: a társuló önkormányzatok) között az alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételekkel: 
 

A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy közöttük az óvodai nevelési 
feladatok ellátására 2012. augusztus 22. napján társulási megállapodás jött 

létre. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 146. § (1) bekezdése alapján „Az e törvény hatályba lépése előtt 
kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek 

felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e 
törvény hatályba lépését követő hat hónapon belül.” A törvény rendelkezései 
alapján a társulási megállapodás felülvizsgálatának határideje: 2013. június 

30.  
Jelen társulási megállapodás célja a meglévő társulási megállapodás 

felülvizsgálata annak céljából, hogy rendelkezései összhangban legyenek a 
hatályos jogszabályi rendelkezésekkel. 
Az óvodai nevelési feladatok közös szervezésére a megállapodást kötő 

önkormányzatok a közöttük hatályban lévő társulási megállapodást az 
alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe: 

 
1) A Társuló Önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 

4) pontja, valamint 87. §-95. §-ig kapott felhatalmazás alapján 
megállapodnak abban, hogy önkéntes és szabad elhatározásukból, 
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az 

arányos teherviselés alapján az óvodai nevelési feladatok ellátására  
 

Demecseri Óvodai Társulás elnevezéssel 
 

a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától  határozatlan 

időre jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást (a 
továbbiakban: Társulás) hoznak létre abból a célból, hogy közösen, 

magas szakmai színvonalon biztosítsák az óvodai nevelési ellátást 
lakosaik részére.  
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2) A Társulás székhelye: 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 
 

3) A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 
Demecser:  4430 fő  (2010. január 1-jei adatok 
Berkesz:   824 fő  alapján) 

Székely:  1089 fő 

 
4) A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 

 

a) Az alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása:   
 

851020 Óvodai nevelés 
 

b) Az alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolása: 
 

091110   Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai 

091140   Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091120   Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 
091130   Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
096010   Óvodai intézményi étkeztetés 

013330   Pályázat – és támogatáskezelés, ellenőrzés 
013390   Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

 
c) Szakmai alaptevékenysége: 

  Az óvoda a gyermek hároméves 

korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény. 
Biztosítja a sajátos nevelési 

igényű gyermekek fejlesztését, 
részt vesz a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek 
integrált nevelésében, óvodai 
fejlesztő programok szerinti 

foglalkozásokat tart, ellátja a 
beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő 
gyermekeket.  

 
 

5) Közös fenntartású intézmény megnevezése: 

 
A Társulás a 4) pontban meghatározott feladatait az alábbi közös 
fenntartású intézmény, költségvetési szerv útján látja el: 
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A költségvetési szerv neve: Demecseri Tündérkert 

Óvoda 
 

A költségvetési szerv székhelye: 4516 Demecser, Kinizsi Pál 
út 1. 

 

A tagintézmény neve, címe: a) Demecseri Tündérkert  
Óvoda Törzsök Béla Székelyi 
Tagóvodája 

4534 Székely, Illyés Gyula 
út 27. 

 
Rövidített neve:  Törzsök Béla Székelyi  
 Tagóvoda 

 
b) Demecseri Tündérkert 

Óvoda Berkeszi Tagóvodája 
4521 Berkesz, Kossuth út 1. 

 

Rövidített neve:  Berkeszi Tagóvoda 
 
A költségvetési szerv 

illetékessége, működési köre:  Demecser, Székely és 
Berkesz települések  

  közigazgatási területe 
 
 

6) A Társulás jogállása: 
A Társulás jogi személyiséggel rendelkezik. 

 
 

7) A Társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait 

megillető szavazatarány: 
 

7.1) Társulási Tanács 

A Társulás legfőbb, döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A 
Társulási Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban 

meghatározott, valamint a társuló önkormányzatok képviselő-
testületei által külön megállapodásban átruházott önkormányzati 
feladat- és hatásköröket. A Tanács tagjai a társuló 

önkormányzatok mindenkor hivatalban lévő polgármesterei. A 
Társulási Tanács tagjának, a polgármesternek az 
akadályoztatása, illetve távolléte esetére – a polgármester 

helyettesítésének rendjét – a társuló önkormányzat képviselő-
testülete határozza meg. A társuló önkormányzat képviselő-

testülete által helyettesítési, képviseleti joggal meghatalmazott 
képviselője a polgármestert megillető teljes jogkörrel rendelkezik, 
jogai és kötelezettségei azonosak a polgármester jogaival és 

kötelezettségeivel. A helyettesítéssel, képviseleti joggal 
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meghatalmazott képviselő a képviselő-testület határozatának 

bemutatását, átadását követően járhat el. 
 

A Társulási Tanács ülései: 
A Társulási Tanács alakuló és rendes ülést tart.  
 

a) Alakuló ülés: 
A Társulási Tanács alakuló ülését Demecser Város 
Önkormányzatának Polgármestere hívja össze és vezeti az elnök 

megválasztásáig. Az alakuló ülés napirendjére Demecser Város 
Önkormányzatának Polgármestere tesz javaslatot. Az alakuló 

ülés kötelező napirendje: a tisztségviselők megválasztása, a 
társulás szervei, tagjainak megválasztása. 

 

b) Rendes ülés: 
A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább hat 

alkalommal ülésezik. A Társulási Tanács ülését össze kell 
hívni a vonatkozó törvényben megjelölt esetekben. A Társulási 
Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök 

akadályoztatása, illetve távolléte esetén az alelnök hívja össze 
és vezeti. Együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a 
korelnök hívja össze és vezeti. A Társulási Tanács tagjait az 

ülés helyének, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának 
megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni. 

Amennyiben a napirendhez írásos anyag rendelkezésre áll, azt 
a meghívóval együtt kell a tagok részére megküldeni. 
A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 

 
ba) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal, 

bb) a Társulási Tanács által meghatározott időpontban, 
bc) bármelyik tag – napirendet tartalmazó – 
indítványára, 

bd) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottjának kezdeményezésére, 

A Társulási Tanács nyílt és zárt ülést tarthat. 

 
A döntéshozatal mechanizmusa: 

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a 
tagok több mint fele (2 fő) jelen van.  
 

A Társulási Tanács döntését határozati formában egyszerű 
többséggel hozza meg.  
Az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelenlévő tagok 

több mint felének igen szavazata szükséges a javaslat 
elfogadásához. Amennyiben két fő van jelen mindkét fő igen 

szavazata (egyhangú) szükséges az egyszerű többséget igénylő 
javaslat elfogadásához. 
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A Társulási Tanács minősített többségű szavazata 
szükséges: 

 
a) a társulás elnökének, alelnökének 

megválasztásához, 

b) a közös fenntartású intézmény magasabb 
vezetőjének megbízásához, 

c) a társulásból való kizáráshoz, 

d) a költségvetés elfogadásához, 
e) a társult tagok hozzájárulása mértékének 

megállapításához, 
f) pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges önerő 

meghatározásához, 
g) a Társulás tulajdonát képező vagyon értékesítéséhez, 

hasznosításához, megterheléséhez. 
 

A minősített többséget igénylő igen szavazathoz a Társulási 

Tanácsban résztvevő tagok szavazatának több mint fele és az 
általuk képviselt települések lakosságszámának a fele 
szükséges. 

 
A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 

Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerinti 
képviselő útján lehet. Szavazni nyílt szavazással lehet. A 
szavazás módja: igen, nem, tartózkodás.  

 
A tanácskozás rögzítése: 

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelynek tartalmaznia kell: 
 

a) az ülés helyét, időpontját, 
b) a megjelent tagok nevét, 
c) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét, 

d) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi 
pontokat, 

e) az előterjesztéseket, 
f) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, 

részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az 

ülésen elhangzottak lényegét, 
g) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos 

tartalmát, 

h) a döntéshozatalban résztvevők számát, 
i) a döntésből kizárt tag nevét és a kizárás indokát, 

j) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését, 
k) a szavazás számszerű eredményét, 
l) a hozott döntéseket. 
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A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által kijelölt 

tag, mint hitelesítő írja alá.   
A Társulási Tanács elnöke a jegyzőkönyvet 15 napon belül 

megküldi a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
részére. 
 

7.2 A Társulás Elnöke: 
a) A Társulási Tanács tagjai sorából a tagok minősített 

többségű igen szavazatával Elnököt választ. Az Elnök 

személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot 
tehet. A Társulást az Elnök képviseli. Távolléte, 

akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét az Alelnök 
látja el.  

b) A Társulás bankszámlája feletti rendelkezési jogosultságot a 

Társulás Elnöke és a Társulási Tanács által kijelölt tag 
együttesen, az elnök távollétében vagy akadályoztatása 

esetén az Elnök által írásban meghatalmazott Alelnök és a 
Társulási Tanács által kijelölt tag együttesen gyakorolja. A 
pénzügyi ellenjegyzést a Demecseri Polgármesteri Hivatal 

gazdasági vezetője, a jogi ellenjegyzést Demecser Város 
Önkormányzatának Jegyzője gyakorolja. 

 

7.3 A Társulás Alelnöke: 
A Társulási Tanács tagjai sorából az Elnök helyettesítésére, 

munkájának segítésére a tagok minősített többségű igen 
szavazatával Alelnököt választ. Az Alelnök személyére a Társulási 
Tanács bármely tagja javaslatot tehet. 

 
8) A Társulási Tanács tagjának jogai és kötelességei 

 
8.1) A Társulási Tanács tagjának jogai: 

a) részt vehet a Társulás tevékenységében, céljainak, 

feladatainak meghatározásában, a Társulás 
szervezetének kialakításában, 

b) választhat és választható a Társulás egyes 

szerveibe, tisztségeire, 
c) teljes joggal képviseli a települési önkormányzat 

érdekeit, 
d) igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely 

szolgáltatásokra a Társulás megállapodást kötött, 

e) javaslatot tehet a Társulást érintő bármely 
kérdésben,  

f) kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, 

indítványozhat a Társulás tisztségviselőihez, 
szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás 

tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon 
belül írásban kötelesek választ adni, 

g) a jogszabályban meghatározottak figyelembevételével 

betekinthet a Társulás dokumentumaiba, irataiba, 
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h) joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, 

kérésére a véleményét írásban jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni. 

 
8.2 A Társulási Tanács tagjainak kötelességei: 

a) a társulási megállapodásban foglaltak betartása, 

b) részt venni a Társulás szerveinek ülésén, azok 
munkájában, a társulási célok és feladatok közös 
megvalósításában, 

c) a Társulás határozatainak végrehajtása, 
d) a Társulás működéséhez, feladatellátásához 

szükséges adat- és információszolgáltatás. 
 

9) A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, 

végrehajtás szervezése) a Demecseri Polgármesteri Hivatal látja el.  
 

10)  A Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes 
képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének 
módja: 

 
10.1 A Társulás fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek 
fedezetét elsődlegesen  

a) az éves költségvetési törvényben meghatározott 
feladatalapú támogatások,  

b) pályázati támogatások és 
c) az önkormányzati hozzájárulások  
biztosítják. 

 
A költségvetési törvényben biztosított feladatalapú 

támogatásokat a Magyar Államkincstártól Demecser Város 
Önkormányzata igényli meg és azokkal elszámol. 
 

Az a) és b) pontban felsorolt forrásokból nem fedezett működési 
kiadásokat, többletköltségeket a társuló önkormányzatok 
pénzügyi hozzájárulás címén biztosítják a Társulás részére.  

 
A Társulás működéséhez, fenntartásához a pénzügyi 

hozzájárulást a társuló önkormányzatok az éves költségvetési 
rendeletükben elkülönített előirányzatként biztosítják átadott 
pénzeszközként.  

 
10.2 A Társulás a társuló önkormányzat által kibocsátott számla ellenében 

megtéríti a társulás éves költségvetésében elfogadott közös 

fenntartású intézmény, tagintézmény dologi kiadásait. 
 A Társulás negyedévente elszámol a társuló önkormányzatokkal a 

felmerülő személyi és dologi kiadásokról. Demecser, Berkesz és 
Székely Községek Önkormányzatai az elszámolás kézhezvételét követő 
15 napon belül gondoskodnak a feladatalapú támogatás által nem 
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fedezett többletköltségeknek a Társulás számlájára történő 

átutalásáról.  
 

A társuló önkormányzatok vállalják, hogy a Társulás pénzügyi 
feladataival, költségvetési kihatású döntései előkészítésével a 
Polgármesteri Hivataluk egy dolgozóját felelős kapcsolattartóként 

megbízzák. 
 

10.3 A Társulás éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Társulás 

költségvetésének része a közös fenntartású intézmény költségvetése, 
mely tartalmazza a tagintézmények költségvetését is. A tárgyévi 

kiadások tételes előirányzatait, s azok konkrét finanszírozási forrásait 
a Társulás Elnöke évente dolgozza ki, s erről a társuló 
önkormányzatok polgármestereivel tárgyév január 31-ig egyeztetést 

tart. Az egyeztetésen elfogadott költségvetést a társuló 
önkormányzatok polgármesterei a soron következő testületi ülésen 

előterjesztik a képviselő-testületeik részére. A Társulás költségvetését 
a Társulási Tanács fogadja el. 

 

A közös fenntartású intézmény magasabb vezetője a költségvetés 
előkészítéséhez, valamint a Magyar Államkincstár szerinti 
beszámolási kötelezettségekhez, továbbá a központi statisztika 

részére, illetve egyéb más okból adatszolgáltatás nyújtására köteles. 
Az adatszolgáltatásnak törvényesnek, valósnak, hitelesnek, teljes 

körűnek kell lennie. Az adatszolgáltatásért, azok határidőben történő 
teljesítéséért a közös fenntartású intézmény magasabb vezetője 
felelős. 

 
10.4  A Társulás a központi költségvetés által a gyermekétkeztetésre 

biztosított támogatásból megvásárolja a gyermekétkeztetés 
szolgáltatást a társuló önkormányzatoktól, melynek ellenértékét 
számla ellenében egyenlíti ki. A gyermekétkeztetés bevételeiről, 

kiadásairól a Társulás a társuló önkormányzatokkal félévente számol 
el. A bevételek és a feladatalapú támogatás által nem fedezett 
pénzügyi különbözetet a társuló önkormányzatok az elszámolás 

megküldését követő 30 napon belül kötelesek megtéríteni. 
 

A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a társulási 
megállapodás hatálya alá tartozó gyermekétkeztetés intézményi 
térítési díjainak mértékét Demecser Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg, mely rendelet hatálya 
kiterjed a társult településekre is.  

 

Az intézményi térítési díjak főzőkonyhánként, telephelyenként 
kerülnek megállapításra. Az intézményi térítési díj a szolgáltatási 

önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.  
 

Demecser Város Polgármestere minden év február 28. napjáig közli az 

intézményi térítési díjak megállapításához szükséges adatokat a 
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társuló önkormányzatok polgármestereivel. A társuló 

önkormányzatok polgármesterei minden év március 15. napjáig 
küldik meg Demecser Város Polgármesterének a hatályos 

jogszabályok alapján – szolgáltatásonként- elvégzett számításokat. A 
társuló önkormányzatok polgármesterei ezen időpontig írásban 
nyilatkoznak arról is, hogy az adott évben településükön kiknek, 

milyen mértékben javasolnak biztosítani díjkedvezményt, illetve 
mentességet.  

 

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden év 
április 1-ig fogadja el a társulás egészére vonatkozó „a 

gyermekétkeztetés intézményi, térítési díjairól szóló rendeletet.”  
 

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

kedvezményekre és mentességekre vonatkozó szabályokat 
településenként állapítja meg rendeletében. 

 
A díjkedvezményre és mentességre vonatkozó szabályokat a 
Demecseri Tündérkert Óvoda (4516. Demecser, Kinizsi Pál út 1.) 

Óvodavezetője alkalmazza a személyi térítési díjak megállapítása 
során.  

 

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
elfogadott rendeletet – az elfogadást követő 5 napon belül – Demecser 

Város Polgármestere megküldi a társuló önkormányzatok 
polgármesterei részére. A társuló önkormányzatok polgármesterei 
vállalják, hogy az elfogadott rendeletről a lakosságot haladéktalanul 

tájékoztatják. A rendeletalkotás jogalapja a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(3) 

bekezdései.  
 

11) A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése 

esetén irányadó eljárás: 
 

Amennyiben a társuló önkormányzat fizetési kötelezettségét a 

megadott határidőig nem teljesíti, úgy a Társulás Elnöke az 
elmulasztott határidőtől számított 15 napon belül írásban felszólítja 

a fizetési kötelezettség teljesítésére. A fizetési kötelezettség nem 
teljesítése esetén a Társulás követelését bírósági úton érvényesíti. 
 

12) A Társulás működéséhez szükséges vagyon, a tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek gyakorlásának rendje: 
A feladatellátást biztosító, a megállapodás aláírásakor meglévő ingó 

és ingatlan vagyon az ingó helye és az ingatlan fekvése szerinti 
önkormányzat külön tulajdonát képezi.  

 
a) Demecser Város Önkormányzata a Társulás térítésmentes 

használatába adja a demecseri 214 hrsz-ú, a valóságban 
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Demecser, Kinizsi Pál út 1. szám alatti 34701 m2 alapterületű 

kettő óvoda épülettel rendelkező felépítményes ingatlanát.  
 

Demecser Város Önkormányzata a Társulás térítésmentes 
használatába adja külön megállapodás alapján, 2013. június 30-
ai fordulónappal készített leltár szerinti ingóságokat. 

 
A térítésmentes használat a Társulást mindaddig megilleti, 
ameddig annak tagja Demecser Város Önkormányzata. 

 
b) Székely Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes 

használatába adja a székelyi 161 hrsz-ú, a valóságban Székely 
Illyés Gyula út 27. szám alatti 5297 m2 alapterületű ingatlanát 
a rajta lévő 270 m2 bruttó alapterületű óvoda épülettel (a 

konyha épületrészt nem tartalmazza). 
 

Székely Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes 
használatába adja külön megállapodás alapján, 2013. június 30-
ai fordulónappal készített leltár szerinti ingóságokat. 

 
A térítésmentes használat a Társulást mindaddig megilleti, 
ameddig annak tagja Székely Község Önkormányzata. 

 
c) Berkesz Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes 

használatába adja a berkeszi 74/2 hrsz-ú, a valóságban Berkesz 
Kossuth út 1. szám alatti 1500 m2 alapterületű ingatlanát a 
rajta lévő 178 m2 alapterületű felépítménnyel (a konyha 

épületrészt nem tartalmazza). 
 

Berkesz Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes 
használatába adja külön megállapodás alapján, 2013. június 30-
ai fordulónappal készített leltár szerinti ingóságokat. 

 
A térítésmentes használat a Társulást mindaddig megilleti, 
ameddig annak tagja Berkesz Község Önkormányzata. 

 
A Társulás működése során keletkezett vagyon a Társulás tulajdona. 

A Társulás megszűnése esetén a Társulás vagyona és annak 
szaporulatai a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában 
illeti meg.   

 
A Társulás megszűnése esetén jogutódnak a társuló 
önkormányzatok képviselő-testületei minősülnek, a 

kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek.  
 

A Társulás nevében a tulajdonosi jogokat a Társulási Tanács 
gyakorolja. 
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13) Az intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására 

vonatkozó részletes rendelkezések: 
 

 Az 5) pontban meghatározott intézmény, költségvetési szerv alapító 
szerve: 

 Demecser Város Önkormányzata (4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.) 

 
 Az 5) pontban meghatározott intézmény, költségvetési szerv irányító 

szerve: 

 A Társulási Tanács 
 

 Az 5) pontban meghatározott intézmény, költségvetési szerv 
felügyeleti szerve: 

 A Társulási Tanács 

 
 Az 5) pontban meghatározott intézmény, költségvetési szerv 

fenntartója: 
 Demecseri Óvodai Társulás 
 

14) A munkáltatói jogok gyakorlása: 
 

A Demecseri Tündérkert Óvoda magasabb vezetője felett a 

munkáltatói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Az egyéb 
munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke. 

 
15) A Társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által 

meghatározott feltételei: 

 
A Társulás szolgáltatásai a közös fenntartású intézménybe történő 

beiratkozással, az óvodai nevelési jogviszony létesítésével és 
fenntartásával vehető igénybe. A beiratkozás rendjére a hatályos 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Az óvodai felvételről az 

óvodavezető dönt. 
 

16) Tájékoztatás, beszámolás:  

A társuló önkormányzatok képviselő-testületei a feladatellátásról a 
Társulás Elnökétől tájékoztatást kérhetnek.  Az Elnök a 

tájékoztatást írásban köteles megküldeni a társuló önkormányzat 
polgármesterének. 
A társuló önkormányzatok polgármesterei évente egyszer – 

legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg- beszámolnak a képviselő-
testületeknek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 
társulási cél megvalósulásáról. Az intézményvezető évente egy 

alkalommal tájékoztatja a Társulási Tanácsot az intézmény 
tevékenységéről. A Társulási Tanács Elnöke évente egy alkalommal 

beszámol a Társulási Tanácsnak a társulás éves tevékenységéről. 
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17) A Társulás ellenőrzésének rendje: 

 
a) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi 

felügyeleti jogkörében vizsgálja, hogy a társulás szervezete, 
működése, döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak. 
 

b) A Társulás fenntartásának pénzügyi-gazdasági tevékenységét a 
Demecseri Polgármesteri Hivatal Kincstár, Adó- és 
Vagyonkezelési Irodája, valamint az éves ellenőrzés alapján a 

belső ellenőr, illetve az Állami Számvevőszék, a Magyar 
Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága 

vizsgálja.  
 

c) A pénzügyi-gazdasági ellenőrzés tervezett időpontjáról az Elnököt 

annak megkezdése előtt legalább 15 nappal írásban kell 
értesíteni. Az ellenőrzés eredményéről a Társulási Tanácsot a 

soron következő ülésen tájékozatni kell. 
 

18) A Társuláshoz történő csatlakozás, a Társulásból való kiválás, a 

társulási megállapodás felmondása, a Társulás megszűnése, 
kizárás: 

 

18.1. A Társuláshoz csatlakozhat az alapító tagokon kívül más 
önkormányzat képviselő-testülete is, ha minősített többséggel 

hozott döntésével elhatározza a csatlakozást és nyilatkozik 
arról, hogy a megállapodásban foglaltakat magára nézve 
kötelezőnek elfogadja. A Társuláshoz való csatlakozásról 

legalább 6 hónappal korábban – adott év március 1. napjáig - 
minősített többséggel kell dönteni a csatlakozni szándékozó 

önkormányzatnak. A csatlakozni kívánó önkormányzat 
képviselő-testületének a csatlakozásra történő nyilatkozatát, 
vagy nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási 

Tanácsnak meg kell küldeni. A csatlakozáshoz való 
hozzájárulás kérdésében a képviselő-testületek minősített 
többséggel döntenek. A csatlakozás elfogadásáról a képviselő-

testületek a csatlakozási szándéknyilatkozat megküldésétől 
számított 60 napon belül döntenek. A Társuláshoz csatlakozni 

a nevelési év kezdetével (adott év szeptember 1.) napjával 
lehet.  

 

18.2. A Társulásból kiválni a nevelési év utolsó napjával (adott év 
augusztus 31.) lehet. A kiválásról szóló – minősített többséggel 
hozott – döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete 

legalább 6 hónappal korábban – adott év március 1. napjáig - 
köteles meghozni és azt a Társulási Tanáccsal írásban közölni.  

 
18.3. A Társulásból az érintett önkormányzat kizárható, ha azt a 

Társulás bármely tagja kezdeményezi. A kizárás 

kezdeményezhető, amennyiben: 
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a) a tag a pénzügyi hozzájárulást két alkalommal 

határidőben nem utalta át, 
b) a Társulás zavartalan működéshez szükséges döntési 

kötelezettségének a tag határidőben nem tesz eleget. 
 A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a Társulásból 

történő kizárásról. 

 
18.4. A Társulás megszűnik: 

a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, 

vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel 
megvalósult, 

b) ha a Társulás tagjai minősített többséggel azt 
elhatározzák, 

c) a törvény erejénél fogva, 

d) a bíróság jogerős döntése alapján. 
 

18.5. A Társulás megszűnése, a Társulásból történő kiválás, kizárás 
esetén a Társulás vagyonát természetben a Társulás azon 
tagjának kell visszaadni, amelyik azt a Társulás 

rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a 12. pontban leírt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

18.6. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási 
tag részére történő kiadását 5 év időtartamra el lehet 

halasztani, 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. 
  

19. Záró rendelkezések 
 

19.1. A Társulás működése során a tagok együttműködésre, az 

érdekek összehangolására, a kölcsönös tájékoztatásra 
törekszenek. 

19.2.  A Társulás működése során felmerülő vitás kérdéseket 

elsődlegesen tárgyalás útján 30 napon belül kell rendezni. 
19.3.  A Társulás működés során felmerülő vitás kérdésekben a 

közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. 
19.4.  Jelen társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon 

belül meg kell küldeni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatalnak, mely szerv arra törvényességi 
felhívást tehet. 

19.5. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 

hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
19.6. A társulási megállapodásban érintett önkormányzatok 

kinyilatkozzák, hogy nem állnak adósságrendezési eljárás 
alatt.  

 

19.7. ----------------------------------------------- 
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19.8. Jelen megállapodás jogalapja: 
 

 Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2014.(II.27.) ÖKT. határozata, 

 

Berkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……………/2014.(……….) ÖKT. határozata, 
 

Székely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……………/2014.(……….) ÖKT. határozata, 

 
19.9. Jelen megállapodás mellékletét képezi a társuló 

önkormányzatok képviselő-testületeinek e megállapodás 

aláírására felhatalmazó, illetve jóváhagyásáról szóló 
határozata. 

 
 

Jelen társulási megállapodást a társuló önkormányzatok képviseletében 

eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal egyezőt, saját 
kezűleg aláírták. 

 

 
Demecser, 2014. …………………… hó …………… nap 

 
Berkesz, 2014. …………………… hó …………… nap 
 

Székely, 2014. …………………… hó …………… nap 
 

 
 
 

…………………………………….    ……………………………… 
Kiss Gyula polgármester         Szidor Attila polgármester 

 

 
 

 
……………………………… 

Dr. Faragó György polgármester 


