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3 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás 
módosított társulási megállapodását a 60/2013. (VI.20.) határozatával elfogadta, mely 2013. július 1-
jétől lépett hatályba. 
A társulási megállapodás a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásán történő bejegyzése, 
illetve a módosítás átvezetése érdekében benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé. 
A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a Társulás bejegyzéséhez, illetve a változás 
átvezetéséhez hiánypótlást írt elő, melynek megfelelően a társulási megállapodás további módosítása, 
pontosítása szükséges. 
Javasoljuk az előterjesztett, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás, 
valamint a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Tolmács, 2013. szeptember 10. 
  Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 

………./2013. (IX…...) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i - j a v a s l a t  
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 146. § (1) bekezdésében előírt 
önkormányzati társulási megállapodások felülvizsgálata alapján – 2013. július 1. hatályba lépéssel 
elfogadja a Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás előterjesztett, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodását, mellyel egyidejűleg a korábbi társulási megállapodás 
hatályát veszti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   polgármester 
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TOLMÁCS-BÁNK ÓVODA INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Tolmács Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Möt.) 87.§-ban foglalt felhatalmazás alapján társulási megállapodás 
kötnek. 
 

Általános rendelkezések 
 
1. A megállapodás célja 

Az önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, 
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján, 
közös érdekű feladataik célszerű, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósítása érdekében az 
önkormányzati kötelező alapfeladatot jelenő óvodai ellátás - az óvodás korú gyermekek 
nevelése, étkeztetése – közös ellátására jogi személyiségű társulást hoz létre. 
 
2. A társulás neve: Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás 
 
3. A társulás székhelye: 2657 Tolmács, Sport utca 1. 
 
4. A társulás tagjainak neve (továbbiakban: tagok), székhelye, képviselője: 

a) Bánk Község Önkormányzat 2653 Bánk, Hősök tere 11. 
képviselője: Ivanics András polgármester 

b) Tolmács Község Önkormányzat 2657 Tolmács, Sport utca 1. 
képviselője: Hajnis Ferenc polgármester 
 

5. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 
 

Település  2009. január 1-jén (fő) 2013. január 1-jén (fő) 

Bánk 684 667 

Tolmács 760 761 
 
6. A Társulás működési területe a társult Önkormányzatok teljes közigazgatási területére 

terjed ki. 
 

7. A Társulás önálló jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  

 
8. A társulás időtartama: határozatlan idő. 

 
9. A Társulás döntést hozó szervének döntés előkészítését, és feladatainak végrehajtását a 

Társulás székhelye szerinti polgármesteri hivatal, vagy közös önkormányzati hivatal 
(továbbiakban együtt: önkormányzati hivatal) látja el. 
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10. A Társulás képviseletét a Társulási Tanács Elnöke, akadályoztatása esetén az 
elnökhelyettes látja el 

 
11. A Társulás döntése, szervezete, működése és döntéshozatali eljárása jogszabályoknak, 

társulási megállapodásnak, valamint a társulási tanács szervezeti és működési 
szabályzatának való megfelelőségét a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért 
felelős szerv törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja. 

 
12. A Társulás gazdálkodását az Állami Számvevőszék és a Magyar Államkincstár 

ellenőrizheti. 
 

13. A Társulás belső ellenőrzését a munkaszervezeti feladatokat ellátó önkormányzati hivatal 
belső ellenőrzési feladatait ellátó szerv látja el, és ellenőrzi a Társulás gazdálkodásának 
jogszerűségét.  

 
14. A társulásban részt vevő minden tag önkormányzat képviselő-testületének minősített 

többséggel hozott döntése szükséges: 
a) a társulási megállapodás jóváhagyásához, 
b) a társulási megállapodás módosításának jóváhagyásához, 
c) a társulás megszüntetéséhez,  
d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 
 
 

A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 
 
15. A társulás által ellátott tevékenység: 

A Társult Önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Köznev. tv.) – meghatározottak alapján az 
óvodai nevelési feladatok, a gyermek napközbeni ellátása megvalósítására terjed ki a 
Tolmács Község közigazgatási területén működő Óvoda, és Bánk Község 
közigazgatási területén működő Tagóvoda közös fenntartásával. 

 
16. A Társulás a feladatkörébe tartozó óvodai ellátás érdekében – jogszabályban 

meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit 
szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, és kinevezi vezetőit. 
 

17. A Társulás feladatellátásának módja lehet: 
a) e Társulás keretében, 
b) saját intézmény létrehozásával, intézmény fenntartásával, 
c) feladat-ellátási szerződéssel, 
d) vállalkozási szerződéssel. 
 

18. A Társulás az óvodai ellátás feladatot a Társulás által fenntartott Tolmács-Bánk Óvoda önállóan 
működő költségvetési szerv (intézmény) útján látja el. 
A Társulás fenntartásában működő Tolmács-Bánk Óvoda (továbbiakban: Óvoda) önálló 
jogi személy, mely az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. 
rendelet 9. § (3) bekezdése szerint önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási 
feladatait a Társulás székhelye szerinti önkormányzat önkormányzati hivatala, mint 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 
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A Társulás tagjai jelen megállapodás határozattal történő jóváhagyásával egyidejűleg 
meghatározzák, hogy a Tolmács-Bánk Óvoda felett az alapítói jogokat a Társulás 
gyakorolja. A költségvetési szerv irányító szerve a Társulás Társulási Tanácsa, aki a 
Tolmács-Bánk Óvoda Alapító Okiratát kiadja s azt a Magyar Államkincstár részére a 
törzskönyvi adatok rögzítése és a módosítása érdekében megküldi, és gyakorolja a 
felügyeleti szervet megillető jogokat és teljesíti kötelezettségeit. A költségvetési szerv 
fenntartója és működtetője a Társulás. 

 
A Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás tevékenységi köre (alaptevékenysége) 
megegyezik a Tolmács-Bánk Óvoda intézmény által végzett alaptevékenységekkel, a 
Társulás kiegészítő tevékenységet nem végez. A Társulás ugyanazokat a szakfeladatokat 
használja, mint a költségvetési szerve. 
 
A Tolmács-Bánk Óvoda tevékenységi körébe tartozik: Az Óvoda a Köznev.tv-ben 
meghatározottak szerint a gyermek 2,5 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet 
magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az Óvoda a gyermek hároméves korától 
ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. 
Az Óvoda által nyújtott közszolgáltatást a Köznev.tv.-ben, más szakmai ágazati  
jogszabályokban és az Óvoda belső szabályzataiban meghatározottak szerint lehet 
igénybe venni. 
Az Óvoda az elfogadott és érvényben levő Nevelési Program alapján végzi nevelő 
munkáját, ezen belül:  

 
Alaptevékenysége: 

Megnevezés Szakfeladat száma 
Óvodai nevelés, ellátás 851011 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 
ellátása 

851012 

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 851013 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 

852000 

Óvodai intézményi étkeztetés 562912 
Szociális étkeztetés 889921 
Iskolai intézményi étkeztetés 562913 

 
Az Intézmény az alaptevékenységhez rendelkezésre álló személyi és anyagi kapacitás 
fokozott kihasználása érdekében, nem nyereségszerzés céljából, külső megrendelő 
részére folytathat kiegészítő tevékenységet (szolgáltatás, bérbeadás, termékértékesítés 
stb.).  

 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett 

tevékenysége: 
Megnevezés Szakfeladat száma 

Munkahelyi étkeztetés 562917 
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
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Az Óvoda Bánk Község óvodás korú gyermekinek óvodai nevelését a 2653 Bánk, Kis 
utca 1. szám alatti telephelyen működő Tagóvoda működtetésével biztosítja, melyben 
szlovák nemzetiségi nevelés is folyik. 

 
A Társulási tagság  

 
19. A Társuláshoz való csatlakozásra, abból való kiválásra és a Társulás megszüntetésére a 

Möt. rendelkezései irányadók. Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, 
amely visszatérítendő támogatásban részesült, visszafizetési kötelezettségét 
maradéktalanul nem teljesítette, illetve a tag a Társulással szemben fennálló elszámolási, 
fizetési kötelezettségét maradéktalanul nem teljesítette. 

 
20. Kiválás, illetve a Társulás megszűnése esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt 

vagyonnal – a közös vagyonra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján - el kell 
számolni. 
 

21. A Társulási Tanács minősített többséggel dönthet a társulásból történő kizárásról, 
amennyiben: 
a) a tag-önkormányzat a Társulás céljainak megvalósításához és a működéshez 

szükséges pénzügyi befizetési kötelezettségének több mint 3 hónapig nem tesz eleget, 
vagy   

b) a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének, vagy 
c) a megállapodásban meghatározott kötelezettségének 

 ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget.  
 
 

A Társulás szervezete 
 

22. A Társulás szervei: a Társulási Tanács, a Társulás elnöke, a Társulás elnökhelyettese.  
 

23. A Társulás költségvetési szerve: Tolmács-Bánk Óvoda. 
 

24. A Társulás döntést hozó, vezető szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács gyakorolja 
a jogszabályban és a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket. 

 
25. A Társulási Tanács 4 főből áll. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok által, 

önkormányzatonként 2 fő delegált tag alkotja, melyből az egyik fő az önkormányzat 
mindenkori polgármestere. A polgármester helyettesítéséről – akadályoztatása esetén –
az általa képviselt település önkormányzatának képviselő-testülete rendelkezik. A 
helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott személy jogai és kötelességei 
azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A képviselő-testületnek a 
polgármester helyettesítése tárgyában hozott döntését írásban kell a Társulás 
munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatalhoz benyújtani, ezt követően 
járhat el.  
A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak a képviselő-
testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 

 
26. A Társulási Tanács tagjai sorából minősített többségű döntéssel elnököt, az elnök 

helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettest választ az önkormányzati 
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választási ciklus idejére. Az elnök és az elnökhelyettes személyére a Társulási Tanács 
bármely tagja javaslatot tehet.  
A Társulási Tanács Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte vagy akadályoztatása esetén a 
Társulás képviseletét az elnökhelyettes látja el.  
Az elnök és az elnökhelyettes részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és 
Működési Szabályzata határozza meg. 

 
27. A Társulás, illetve a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek 

előkészítése, a végrehajtás szervezése, pénzügyi gazdasági, ügyviteli és adminisztrációs 
feladatok végrehajtása) a Társulás székhelye szerinti önkormányzat polgármesteri 
hivatala vagy közös önkormányzati hivatala (továbbiakban: önkormányzati hivatal) látja 
el.  
Munkaszervezeti feladatok különösen: a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek 
előkészítése, a végrehajtás szervezése. 
 

28. A Társulás által fenntartott költségvetési szervet (Óvoda) az óvodavezető vezeti. Az 
Óvodát – az intézmény vezetőjén keresztül – a Társulási Tanács irányítja, felügyeli a 
feladatellátást, meghatározza az ellátandó feladatokhoz szükséges létszámot, és az 
intézményvezető felett gyakorolja a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, fegyelmi 
felelősségre vonás a munkáltatói jogokat. Az intézményvezető felett az egyéb – e pontban 
fel nem sorolt - munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.  
Az óvodában alkalmazott más személyek alkalmazásáról a költségvetésben 
meghatározott létszámkereten belül az Óvodavezető dönt. A Tagóvodában foglalkoztatott 
személyek alkalmazását érintő kérdésekben a Tagóvoda vezető egyetértése szükséges. 
Az Óvoda közalkalmazottjai és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az 
intézményvezető gyakorolja.  

Az Óvoda vezetője évente egy alkalommal a Társult Önkormányzatok Képviselő-
testületeinek beszámol a közigazgatási területükön működő Óvoda, illetve Tagóvoda 
pedagógiai – nevelési szakmai munkájáról. 
 
 
 

A Társulási Tanács működése 
 

29. A Társulási Tanács a társulás döntést hozó szerveként működik, döntéseit ülésén, 
határozattal hozza. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az 
elnökhelyettes, mindkettő akadályoztatása esetén a Társulási Tanács legidősebb tagja, 
mint korelnök hívja össze és vezeti.  

 
30. A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha az ülésen legalább a szavazatok több mint 

felével rendelkező tag (minimum 3 tag) jelen van. 
 

31. Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 
a) a szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal, 
b) a társulási megállapodásban, vagy a Társulási Tanács által egyébként meghatározott 

esetben,   
c) a Társulási Tanács legalább két tagjának napirendet tartalmazó indítványára, annak 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül, 
d) a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó szerv kezdeményezésére, 

annak kézhezvételétől számított 15 napon belül.  
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32. A Társulási Tanács összehívását, az ülés előkészítését, az előterjesztések tartalmi és 

formai elvárásainak meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 

 
33. A Társulási Tanács ülése nyilvános. 
 
34. A Társulási Tanács 

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, 
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 
kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az 
érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. 

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt 
pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

 
35. A Társulási Tanács üléseiről a Möt. képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyveire 

vonatkozó szabályok szerint - jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök 
és a Társulási Tanács által jegyzőkönyv hitelesítőnek felhatalmazott, az adott ülésen 
jelen lévő tag írja alá. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke az ülést követő 15 
napon belül megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó 
szervnek. A jegyzőkönyvre a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések vonatkoznak. 

 
36. A Tanács döntéseit egyszerű többséggel vagy minősített többséggel hozza.  

A Társulási Tanácsban  
a. egyszerű többséggel hozott érvényes döntéshez legalább annyi tag igen 

szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét 
és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát,  

b. minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri 
a Társulási Tanácsban részt vevő tagok szavazatának több, mint felét (3) és az 
általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.  

 
37. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt: 

a) pályázat benyújtásáról, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás 
meghatározásáról, 

b) zárt ülés elrendeléséhez a Társulás vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt 
pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene; 

c) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői 
megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi 
büntetés kiszabása esetén,  

d) a Társulási megállapodás elfogadása, módosítása, 
e) költségvetés elfogadása, költségvetési beszámoló elfogadása, 
f) a Társulás megszüntetése, 
g) Intézmény alapítása, megszüntetése, átszervezése 
h) a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása, 
i) a Társulás tagjai által fizetendő hozzájárulás megállapítása, 
j) az elnök és az elnökhelyettes megválasztása, 
k) Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról, 
l) a Társulásból történő kizárásról, 
m) minden olyan ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.   
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A Társulás vagyona, gazdálkodása 
 

38. A Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik. 
Az Óvoda által használt 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106. sz. alatti ingatlan a benne 
lévő berendezéssel, felszereléssel, ingóságokkal együtt Tolmács Község Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonában áll.  

Az Óvoda 2653 Bánk, Kis utca 1. szám alatti telephelyen működő Tagóvodája által 
használt ingatlan a bennük lévő berendezéssel, felszerelésekkel és ingóságaikkal együtt 
Bánk Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában állnak. 

A fent nevesített tulajdonjogok fennállását a Társulás létrehozása és működtetése nem 
érinti. 

 
39. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyona részét képezi a Társulás döntésével szerzett, 

vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és immateriális vagyon. 
 
40. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás költségvetését 

a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban – a Magyarország 
költségvetéséről szóló törvény ismeretében - állapítja meg.  

 
41. A Társulásban ellátott feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési hozzájárulásokat, 

támogatásokat a Társulás igényli. Ezek igénylésére, évközi módosítására, év végi 
elszámolására, a Magyar Államkincstár részéről történő felülvizsgálatára és 
finanszírozására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 
42. A Társulás a költségvetés végrehajtásáról a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó 

önkormányzati hivatal útján gondoskodik. A Társulás költségvetése magában foglalja a 
Társulás által létrehozott, illetve fenntartott intézmények, költségvetési szervek 
költségvetését is. 

 
43. A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának megalkotására, 

az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az előirányzat-gazdálkodásra, az 
évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi jelentés készítésére az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 
44. A Társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzat terhére vonatkozó 

kötelezettségvállalást, utalványozást és ezek ellenjegyzését, a bankszámla feletti 
rendelkezési jogot az elnök és az elnökhelyettes ketten együtt gyakorolhatja.  

 
A Társulás, illetve az Óvoda működtetéséhez és fenntartásához szükséges pénzügyi 
fedezetet a társult önkormányzatok biztosítják az alábbiak szerint: 

 
A Társulás és az Óvoda dologi és egyéb fenntartási költségei közvetlenül a tag 
önkormányzat költségvetésében kerülnek elszámolásra, ezen kiadások a Társulás, illetve 
az Óvoda költségvetésének nem képezik részét. Az óvodai feladat ellátásra szolgáló 
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ingatlanokat a tag- önkormányzatok – a fenntartási költségek közvetlen viselése mellett – 
ingyenesen biztosítják a Társulás részére. 
Az Óvoda közös finanszírozású költségvetését a személyi jellegű kiadások alkotják. Ezen 
kiadás központi, állami költségvetési támogatással nem fedezett  részét a társult 
önkormányzatok pénzügyi hozzájárulás fizetésével biztosítják.  
A pénzügyi hozzájárulás összegének meghatározása:  
Bánk Község Önkormányzata viseli a bánki Tagóvoda személyi jellegű költségeit úgy, 
hogy a Tagóvoda után járó állami támogatás összegét Bánk Község Önkormányzatának 
hozzájárulásaként kell figyelembe venni. Tolmács Község Önkormányzata viseli a 
tolmácsi székhely óvoda személyi jellegű költségeit úgy, hogy a székhely óvoda után járó 
állami támogatás összegét Tolmács Község Önkormányzatának hozzájárulásaként kell 
figyelembe venni. 
A pénzügyi hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács a költségvetési határozatában 
állapítja meg. A működési pénzügyi hozzájárulást havonta egyenlő összegben kell 
megfizetni a társulás bankszámlájára. Az éves költségvetés elfogadásáig és a pénzügyi 
hozzájárulás összegének megállapításáig az előző évi havi hozzájárulási összeget kell 
fizetni. 
A megállapított pénzügyi hozzájárulást késedelmes teljesítés esetén a jegybanki 
alapkamattal növelt összegben kell megfizetni.  
Amennyiben a tag-önkormányzat fizetési kötelezettségét az előírt határidőre nem teljesíti, 
a Társulás jogosult az önkormányzati pénzügyi hozzájárulás összegének erejéig az 
önkormányzat pénzforgalmi számláját terhelő azonnali beszedési megbízás benyújtására. 
A Társulás tag-önkormányzata köteles a Társulás azonnali beszedési megbízásának 
teljesítésére vonatkozó felhatalmazó hozzájárulást adni a pénzforgalmi szolgáltatója felé.  
 

45. Társulás a tag önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásán felüli egyéb bevételei különösen: 
-  állami támogatás, hozzájárulás, 
-  állami pályázati támogatás, 
-  gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás, 
- a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli 

befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke 
pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, 

- a kihelyezett összeg hozadéka. 
 

46. A Társulás által ellátott feladat után igényelhető állami támogatások mértékét az éves 
költségvetési törvény határozza meg, amely támogatások igénylését és lehívását a 
Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatal végzi az Óvoda által 
leadott mutatószámok alapján. A leadott mutatószámok tartalmáért az óvodavezető a 
felelős. A székhely óvoda mutatószámaiból adódó állami támogatási eltérésekért 
Tolmács Község Önkormányzata teljes körűen vállalja a felelősséget és viseli az 
elszámolásból adódó terheket, a bánki tagóvoda mutatószámaiból adódó állami 
támogatási eltérésekért Bánk Község Önkormányzata teljes körűen vállalja a 
felelősséget és viseli az elszámolásból adódó terheket. 

 
47. A Társulás pénzeszközeit, az adott évben fel nem használt pénzeszközét csak a 

számlavezető banknál lekötött betétben helyezheti el, vagy állami, illetve az állam által 
teljes egészében garantált 1 évnél nem hosszabb lekötésű értékpapírba lehet befektetni. 

 
48. A Társulás költségvetésére és annak végrehajtására vonatkozó döntések meghozatala a 

Társulási Tanács feladata. Ennek körében a Tanács: 
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- meghatározza a Társulás költségvetését, 
- meghatározza a tag önkormányzatokat terhelő pénzügyi hozzájárulás 

összegét 
- gondoskodik a pénzek kezeléséről, 
- pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad. 

 
49. Az óvodai feladatellátást biztosító épület karbantartása, felújítása, fejlesztése a tulajdonos 

önkormányzat feladata, joga és kötelezettsége. 
 

 
50. A társulás ellenőrzése 

A Társulás gazdálkodását, számviteli nyilvántartását bármikor, bármely tag saját költségén 
ellenőrizheti. 
Ha az ellenőrzés súlyos hiányosságot tár fel, vagy azt állapítja meg, hogy a társulás 
költségei a végrehajtás hibájából, vagy téves költségelszámolás miatt az éves módosított 
költségvetés összegét 10%-kal meghaladja, a Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács 
ülést haladéktalanul köteles összehívni. 

 
A Társulás megszűnése 

 
51. A Társulás megszűnik: 

a. ha valamennyi, a Társulásban lévő tag önkormányzat képviselő-testülete 
minősített többséggel dönt a társulás megszüntetéséről, 

b. ha törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult, illetve a törvény 
erejénél fogva, 

c. bíróság jogerős döntése alapján. 
 
52. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a 

tagok között egyenlő arányban kell felosztani. 
A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel, a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezések 
alkalmazásával. 
A társulás megszűnése esetén vagyonleltárt kell készíteni. A nyitó és záró vagyonleltár 
eltérése esetén a különbözetet a költség-hozzájárulás arányában kell a tagok között 
szétosztani. 
 

 
53. A társulás megszüntetése 

A Társulás július 1. – augusztus 31-i időtartam alatti, a hónap utolsó napjára eső hatállyal 
történő megszűnését bármely képviselő-testület kezdeményezheti a javasolt megszűnés 
előtt legalább 3 hónappal. A javaslathoz csatolni kell a képviselő-testület minősített 
többséggel hozott határozatát. 
A társulás megszűnéséről valamennyi képviselő-testület minősített többséggel hozott 
határozattal dönt. 
Ha a társulás megszűnését egynél több önkormányzat nem támogatja, úgy a megmaradó 
tagokkal a társulás tovább működik. Ebben az esetben a megszűnést kimondó képviselő-
testület döntését felmondásként kell kezelni. 
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Záró rendelkezések 
 

54. Viták eldöntése: 

A társulás megszüntetését, valamint az elszámolás helyességének, a költségek viselésének 
megállapítását, valamint bármely e társulási megállapodásból eredő vitás kérdéseket a 
tagok elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel rendezik. Megegyezés hiányában a 
vitás kérdésekben a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt. 
 

55. Hatályba lépés: 

Jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2013. július 1. napjával 
lép hatályba. 
 
 

ZÁRADÉK 
 

 Jelen Társulási Megállapodást Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
…./2013. (IX…..) határozatával, Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
…../2013. (IX…..) határozatával fogadta el.  

 Jelen Társulási Megállapodás 2013. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a korábbi 
Társulási Megállapodás hatályát veszti. 

 
 

Tolmács, 2013. szeptember ….. 
 
 
 

 Hajnis Feremc Ivanics András 
 Tolmács Község Önkormányzat Bánk Község Önkormányzat 
 polgármestere polgármestere 


