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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az elmúlt hónapban 169-170/2012. (V.24.) számú határozatunkkal fogadtuk el a békési 

intézményátszervezések következményeként megváltozó intézmények módosított alapító 

okiratát. 

A Tarhossal kötött Társulási megállapodást a változások tartalmilag nem érintették, mivel a 

bölcsődei ellátásban a társtelepülés nem vesz részt. Ennek ellenére a Békés Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ragaszkodik hozzá, hogy a bölcsődei feladatellátás 

a társulási megállapodásban is szerepeljen, ezért a megállapodásba való beemelését 

kezdeményezzük. Az előterjesztéssel egy időben Tarhos Község Önkormányzatát is 

megkerestük a módosítások elfogadására. 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzata a Tarhos Község Önkormányzatával 180/2011. (V.26.) 

számú határozatával intézmények közös fenntartására kötött Társulási 

megállapodás 7.a./ pontjában nevesített jogkörében eljárva a Társulási megállapodás 

 alcímét „intézmények közös fenntartására” módosítja.  

 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 

„A Társulás tagjai megállapodnak a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, illetve 

a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat közös fenntartásában.” 

 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép: 

„A társult települési önkormányzatok képviselő-testületeinek a célja, hogy a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (3) bekezdésében a 

helyi önkormányzatok számára kötelezően ellátandó feladatként előírt 

közoktatási, valamint gyermek és ifjúsági közszolgáltatási alapfeladatok közül  

a. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-ában meghatározott 

óvodai nevelés és 

b. 26. §-ában meghatározott alapfokú nevelési-oktatási feladatot;  

c. továbbá a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  szóló1997. 

évi XXXI. törvény  42. §-ában szereplő bölcsődei ellátás feladatot 

közösen, mikrotérségi keretek között az intézményrendszer integrálása útján, 

magasabb színvonalon lássák el.” 

 



Az egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást a határozat 

mellékleteként fogadja el. 

 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

   

 

 
Békés, 2012. június 11. 

 

         Izsó Gábor  

         polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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Társulási megállapodás 

intézmények közös fenntartására 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködésükről szóló 1997. évi CXXXV. 

törvény 8. §-ában foglaltak alapján, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 

társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben foglalt együttműködési lehetőségek alapján, 

jelen megállapodásban rögzítettek szerint: 

1. A Társulás tagjai megállapodnak a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, illetve a Békési 

Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat közös fenntartásában. 

2. A Társulás neve: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban Társulás). 

A Társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik. 

3. A Társulás székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 2. 

A Társulás képviselője: Békés város polgármestere 

4. A Társulás tagjai: 

 Békés Város Önkormányzata  

 Tarhos Község Önkormányzata  

5. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületeinek a célja, hogy a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (3) bekezdésében a helyi 

önkormányzatok számára kötelezően ellátandó feladatként előírt közoktatási, valamint 

gyermek és ifjúsági közszolgáltatási alapfeladatok közül  

a. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-ában meghatározott 

óvodai nevelés és 

b. 26. §-ában meghatározott alapfokú nevelési-oktatási feladatot;  

c. továbbá a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  szóló1997. évi 

XXXI. törvény  42. §-ában szereplő bölcsődei ellátás feladatot 

közösen, mikrotérségi keretek között az intézményrendszer integrálása útján, 

magasabb színvonalon lássák el. 

6. A Társulás működési területe: a társult települések közigazgatási területe, intézményeibe 

azonban szabad férőhely esetén a Társulás területén kívülről is bárki felvehető. 

7. A Társulás működése során a közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott: Békés 

Város Önkormányzata és szervei (5630 Békés, Petőfi u. 2.). A Társulás működése során a 

fenntartói jogokat és kötelezettségeket Békés Város Önkormányzata gyakorolja. A társult 

települések Képviselő-testülete és szervei kizárólag jelen szerződésben külön nevesített 

esetekben vesznek részt a társulási döntéshozatalban: 

 

a./ Társulási megállapodás tekintetében: 

 Társulási megállapodás jóváhagyása, módosítása, megszüntetése. 

 Társuláshoz való csatlakozás jóváhagyása. 

 Társulási megállapodás év közbeni felmondása. 

 Társulásból való kizárás. 

b./ Intézmények tekintetében: 

 Az intézmények alapító okiratának jóváhagyása. 

 A településen működő tagintézmények költségvetésének jóváhagyása. 

 Intézményvezetők kinevezése. 
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 A fenntartói jóváhagyást igénylő intézményi dokumentumokat Békés Város 

Képviselő-testülete illetékes bizottsága fogadja el, melybe a társult települések az 

intézményeket érintő kérdések tárgyalásakor 1-1 főt delegálnak. 

8. A közös fenntartású intézményekben biztosított szolgáltatások tartalmát, helyét és módját 

az intézmények alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata, valamint pedagógiai 

programja rögzíti. A tagintézmények szolgáltatásait a közoktatási törvény és végrehajtási 

rendeletei szakmai feltételeinek teljesítésével, illetve az ehhez szükséges pénzügyi 

források biztosítása esetén a települési önkormányzatok határozzák meg. A Békés Város 

Önkormányzata és szervei által jóváhagyott dokumentumok a jelen megállapodásnak 

megfelelő kiegészítésekkel a társulás fennállása idején is érvényben maradnak. A 

csatlakozó tagintézmények korábbi dokumentumaival való harmonizálását az első tanév 

végéig végre kell hajtani. 

9. A társult települések önkormányzatai tudomásul veszik, hogy az 1. pontban szereplő 

közös fenntartású intézmények vezetője felett a munkáltatói jogokat Békés Város 

Képviselő-testülete, külön jogszabályban meghatározott esetben Békés Város 

Polgármestere gyakorolja. A közös fenntartású intézmények vezetőjének kinevezése és 

felmentése előtt a társult települések Képviselő-testületének véleményét ki kell kérni. 

10. A Társulás tagjai a feladatellátáshoz szükséges ingatlanokat használatra a tulajdonjog 

fenntartása mellett átadják a közös fenntartású intézményeknek az intézmények alapító 

okiratában foglaltak szerint. 

Az ingatlanok használati joga megszűnik: 

 a társulás megszűnésével, 

 a feladatellátási hely megszűnésével, 

 a feladatellátás más helyszínen történő biztosításával. 

11. A közoktatási feladatellátás pénzügyi forrását az utánuk igényelhető települési és 

kistérségi normatív támogatások, az intézmény saját bevételei és a Társulás tagjainak 

hozzájárulásai fedezik az alábbi módon: 

 Az intézmények költségvetése településenként tartalmazza a közoktatási 

kiadásokat, és településenkénti gyermeklétszám arányosan bontja az igazgatási 

kiadásokat. 

 A bevételeket településenként kell meghatározni.  

 A településre eső normatív támogatáson és bevételen felüli költségeket az adott 

település költségvetési hozzájárulása fedezi.  

 Az ingatlan működtetésének költségeit a tulajdonos önkormányzat a pénzügyi 

megállapodásban rögzített módon közvetlenül, vagy az intézménynek nyújtott 

költségvetési hozzájáruláson keresztül fedezi.  

 A rendes működés körét meghaladó felhalmozási célú beruházásokkal (fejlesztés, 

felújítás) kapcsolatos feladatok és kiadások az ingatlantulajdonos önkormányzatot 

terhelik.  

 A rendes működés körét meghaladó eszközbeszerzésekről (fejlesztés) a fenntartott 

intézmény nyilvántartást vezet, a társulás megszűnése esetén a feladatot ellátó 

intézménynek adja át. 

12. Az intézmény költségvetésének, zárszámadásának rendjére vonatkozóan társult 

önkormányzatok az alábbiakban egyeznek meg:  

 A gesztor önkormányzat a társult önkormányzatok mindegyikével külön-külön 

éves pénzügyi megállapodást köt.  

 A társult önkormányzatok képviselő-testületei a feladatellátáshoz szükséges 

pénzügyi hozzájárulást éves költségvetési rendeleteikben előirányzatként 

biztosítják, és havonta utalják a fenntartott intézménynek. A havi önkormányzati 
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hozzájárulás összegét módosíthatja a tárgyévi költségvetés féléves költségvetési 

beszámolója, és a ¾ éves költségvetési tájékoztató. Ezek elfogadásával egy 

időben, a fenntartók évközben is dönthetnek a havonta utalandó hozzájárulás 

mértékének korrekciójáról. Az utolsó havi utalás összege a befizetett 

hozzájárulások és a ténylegesen felmerült éves kiadások különbözete. 

 A közös fenntartású intézmények költségvetése Békés város költségvetésének 

részét képezi, a támogatás megállapításához a társult települések képviselő-

testületének jóváhagyása szükséges, melyről az önkormányzatok számára a 

költségvetési rendelet elfogadására előírt határidő előtt 30 nappal nyilatkoznak. 

 A társult önkormányzatok pénzügyi vállalásainak nem teljesítése esetén a közös 

feladat és hatáskör gyakorlásával megbízott önkormányzat 2 ízben határidő 

megjelölésével felszólítja az önkormányzatot kötelezettségei teljesítésére, a 

határidő lejárta után azonnali beszedési megbízást (inkasszó) alkalmaz. 

13. A közös fenntartású intézmények felügyeleti ellenőrzését Békés Város Polgármesteri 

Hivatala, belső ellenőrzését a Békési Kistérségi Társulás látja el. A közös fenntartású 

intézmények gazdálkodására, ellenőrzésére, elszámolására Békés Város 

Önkormányzatának önkormányzati rendeletei és szabályzatai vonatkoznak. 

14. A Társuláshoz felek, illetve a kistérség települései bármely óvodai vagy általános iskolai 

nevelést-oktatást folytató közoktatási intézményükkel szabadon csatlakozhatnak. A 

csatlakozásról szóló döntést legalább négy hónappal korábban kell közölni a társulást 

alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeivel. A csatlakozás elfogadásáról a 

társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel 30 napon belül 

döntenek. 

15. A társulásból kizárható az a települési önkormányzat, mely a társulási megállapodásból 

fakadó lényeges kötelezettségének (különösen pénzügyi hozzájárulás, döntési, egyeztetési 

kötelezettség) nem tesz eleget. A társulásból kizárható, akinek döntései a társulással 

szemben támasztott jogszabályi követelmények betartását akadályozzák, vagy a társulás 

finanszírozása érdekében szükséges döntéseinek elmulasztása következtében, a társulás 

költségvetési támogatástól esik el. A hátrányt okozó döntés, vagy döntés elmaradás 

pénzügyi következményeit, a vétkes önkormányzat viseli. A kizárást megelőzően, a közös 

feladat és hatáskör gyakorlásával megbízott önkormányzat legalább 2 ízben határidő 

kitűzésével hívja fel az érintett képviselő-testületet kötelezettségei teljesítésére. Társulási 

tagot kizárni, a társult önkormányzatok képviselő-testületének több mint fele minősített 

többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával lehet. 

16.  A társulás tagjai kilépés, megszűnés esetén kötelesek elszámolni egymással.  

17. A társulási megállapodás módosítását, a társulás bármely tagja kezdeményezheti. A 

társulás tagjai a megállapodás módosításáról, a kezdeményezés megküldésétől számított 

30 napon belül döntenek. 

18. A társulási megállapodást a tagnak felmondani a naptári év utolsó napjával- december 31.-

i hatállyal – lehet, melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott képviselő-testületi 

határozatot 3 hónappal korábban kell meghozni, s a társult képviselő-testületekkel 

közölni. Év közben történő felmondás joga kizárólag a többi társult képviselő-testület 

minősített többséggel hozott, a felmondáshoz hozzájárulást tartalmazó döntése esetén 

válik érvényessé, s a közoktatási törvény 102.§ (9) bekezdésére figyelemmel augusztus 

31-i hatállyal gyakorolható. 

19. Jelen társulási szerződést a felek 2008. július 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan 

időtartamra kötik. 

20. A társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad 

elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök alapján 

rögzítették. 
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21.  A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen 

megállapodásból eredő, ill. a társulás működése, intézmények fenntartása során 

esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, 

konszenzusra törekedve kívánják rendezni. 

 

A társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és értelmezését 

követően a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei nevében  a társult 

települések polgármesterei mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg írják alá. 

 

A települési önkormányzatok nevében: 

 

Békés, 2012. június 29. 

 

 

Izsó Gábor Hornok Sándor 

Békés Város Polgármestere Tarhos Község Polgármestere 
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Záradék: 

 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulást alkotó települési önkormányzatok 

képviselő-testületei a Társulási Megállapodás módosítását és egységes szerkezetbe foglalását 

határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként 

fogadták el. 

Jóváhagyó határozatok: 

Békés Város Képviselő-testülete 149/2006. (VI. 29.) KT számú határozata 

Tarhos Község Képviselő-testülete 28/2006. (VI.28.) KT számú határozata 

 

A megállapodás módosítását jóváhagyó határozatok: 

Békés Város Képviselő-testülete 177/2007. (V.24.) számú határozata 

Tarhos Község Képviselő-testülete 54/2007. (V.31.) számú határozata 

Békés Város Önkormányzata 238/2008. (V.29.) számú határozata 

Tarhos Község Képviselő-testülete 572008. (VI.5.) számú határozata 

Kamut Község Képviselő-testülete 52/2008. (V.29.) számú határozata 

Murony Község Képviselő-testülete 55/2008. (VI.16.) számú határozata 

Békés Város Képviselő-testülete 180/2011. (V.26.) számú határozata 

Tarhos Község Képviselő-testülete 59/2011. (VI.20.)  számú határozata 

Békés Város Képviselő-testülete _______/2012. (VI. ___.) számú határozata 

Tarhos Község Képviselő-testülete ________/2012. (VI.  ___.) számú határozata 

 

A csatlakozást kimondó és elfogadó határozatok: 

Kamut Község Képviselő-testülete 8/2008. (II. 21.) számú, csatlakozási szándékot kimondó 

határozata 

Murony Község Képviselő-testülete 36/2008. (IV. 10.) számú, csatlakozási szándékot 

kimondó határozata 

Tarhos Község Képviselő-testülete 39/2008. (III. 27.) számú, csatlakozási szándékot kimondó 

határozata 

Békés Város Képviselő-testülete 171/2008. (IV. 30.)  számú, a csatlakozásokat elfogadó 

határozata 

 

A kiválást kimondó és elfogadó határozatok: 

Kamut Község Képviselő-testülete 14/2011. (II.24.) számú, a kiválást kimondó határozata. 

Murony Község Képviselő-testülete 71/2011. (V. 13.) számú, a kiválást kimondó határozata  

Tarhos Község Képviselő-testülete  59/2011. (VI.20.)  számú, a kiválást elfogadó határozata 

Békés Város Képviselő-testülete 179//2011. (V.26.) számú, a kiválást elfogadó határozata. 
 


