
Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

377/2012.(IV.18.)  

határozata 

 

a  Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Megállapodás 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

A Képviselő-testület: 

1. A  Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Megállapodás 

módosítását teljes terjedelemben megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal 

módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester                                                Határidő: azonnal 

 

 

 

                                          Melléklet a  377/2012. (IV.18.) ) határozathoz 

 

a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Megállapodás 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

1./ A Társulási Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 1. Általános rendelkezések 1.1. 

b.) pontjában Mezőladány Községi Önkormányzat adószáma a következők szerint módosul: 

 

„1.1. b) 

Adószáma: 15731955-2-15” 

 

2./ A Megállapodás 1. Általános rendelkezések 1.1. c.) pontjában Anarcs Községi 

Önkormányzat adószáma a következők szerint módosul: 

 

„1.1. c) 

Adószáma: 15731890-1-15” 

 

3./ A Megállapodás 1. Általános rendelkezések 1.1. d.) pontjában Ilk Községi Önkormányzat 

adószáma a következők szerint módosul: 

 

„1.1. d) 

Adószáma: 15405171-2-15” 

 

4./ A Megállapodás 1. Általános rendelkezések az alábbi 1.10. ponttal egészül ki: 

„1.10. A társulásban részt vevő önkormányzatok kijelölik Tornyospálca Község 

Önkormányzatát, hogy alkosson rendeletet a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díja 

vonatkozásában az alábbiak figyelembe vétele mellett: 



 Az intézményi térítési díj megállapítása a nyersanyagköltségnek egy ellátottra jutó 

napi összege alapul vételével, tagintézményenként történik  a társulásban részt vevő 

önkormányzatok adatszolgáltatásának megfelelően.  

 a személyi térítési díj megállapításakor alkalmazandó térítési díj kedvezmény 

tagintézményenként, a társulásban részt vevő önkormányzatok döntésének megfelelően 

kerül megállapításra. A térítési díj kedvezmény összegét az érintett tagintézmény 

szerinti önkormányzat téríti meg az intézménynek.; 

 a rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat évente április hó 1. napjáig köteles 

felülvizsgálni a  gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendeletét, 

figyelembe véve a társulásban részt vevő önkormányzatok tárgyévre vonatkozó 

számításait, döntéseit;” 

TÁRSULÁSI   MEGÁLLAPODÁS 

 

         Általános iskolai és óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartói társulásról  

 

Tornyospálca, Mezőladány, Anarcs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 

Tornyospálca, Mezőladány és Anarcs Községek közigazgatási területén a közoktatási 

feladatok helyi ellátását, összehangolását az alábbiakban rögzített típusú és feltételek szerint 

működő önkormányzati intézményfenntartói társulás formájában látják el 2008. augusztus 1-

jétől.  

Ilk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2011. (V.31.) KT számú határozatával kérte 

a társuláshoz való csatlakozását. 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 95/2011.(V.31.) , Mezőladány 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az   58/2011. /V.31./ Ökt. számú, Anarcs Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a  156/2011. (V.31.) határozatával hozzájárult  Ilk Község 

Önkormányzatának 2011. szeptember 1. napjával a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 

Tornyospálca társuláshoz való csatlakozásához. 

 

A társulást kezdeményező önkormányzatok – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 41-43.§-ai, valamint  a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban Ttv.) 9.§-

a figyelembevételével – önkéntes, szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk, a kölcsönös 

előnyök és az arányos teherviselés tiszteletben tartásával tárulási megállapodást kötnek az 

alábbi feltételek szerint:  

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. A megállapodást az Ötv. 41. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásban, valamint a 

Ttv. 9. §-aiban foglaltak alapján önkéntes és az arányos teherviselés érvényesítése tiszteletben 

tartásával kötötték az alábbi önkormányzatok Képviselő-testületei (továbbiakban: társulás 

tagjai) : 

 

a.) Tornyospálca Községi Önkormányzat (gesztor önkormányzat) 

Székhelye: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

Törzsszáma: 732022 

Adószáma: 15403935-2-15 



Képviselő: Lukácsi Attila polgármester 

b.) Mezőladány Községi Önkormányzat (társult önkormányzat) 

Székhelye: 4641 Mezőladány, Dózsa György út 29. 

Törzsszáma: 731959 

Adószáma: 15731955-2-15 

Képviselő: Bartha Attila polgármester 

 

c.) Anarcs Községi Önkormányzat (társult önkormányzat) 

Székhelye: 4546 Anarcs, Kossuth út 30. 

Törzsszáma: 731894 

Adószáma: 15731890-1-15 

Képviselő: Kalinák József polgármester 

 

d.) Ilk Községi Önkormányzat (társult önkormányzat) 

Székhelye: 4566 Ilk, Petőfi u. 2. 

Törzsszáma: 732594 

Adószáma: 15405171-2-15 

Képviselő: Balogh Istvánné polgármester 

    

1.2. A társulás legfontosabb célja: 

- az alapfokú nevelés-oktatás és óvodai nevelés minőségének javítása az esélyteremtést 

erősítő oktatásszolgáltatás érdekében 

- az iskolai és óvodai humánerőforrás összehangolt hasznosítása, képzése, 

- a költség-hatékony működtetés megvalósítása 

- a szakmai munka színvonalának javítása, a szakos ellátottság kiteljesítése az iskolai 

feladatok ellátása tekintetében, 

- a feladatellátás költséghatékonyságának növelése, az intézmények egy 

gyermek/tanulólétszámra illetőleg a gyermek/csoportlétszámra  vetített fajlagos költségeinek 

csökkentése érdekében, 

- megfogalmazott célok megvalósítása révén a közoktatási integráció kiteljesítése. 

 

1.3. A tagönkormányzatok vállalják, hogy a nemzetiségi és kisebbségi nevelési-oktatási 

feladatokhoz kapcsolódóan betartják a kisebbségi önkormányzatok jogainak gyakorlását 

biztosító jogszabályi előírásokat. 

 

1.4. A társulás neve: Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca 

 

1.5. A társulás székhelye: Tornyospálca, Rákóczi út 23. 

 

1.6. A 2008. július 31-étől, Ilk község vonatkozásában 2011. augusztus 31-étől jogutódlással 

történő megszűntetést követően az intézményi társulásban résztvevő településeken a 

közoktatási feladatellátást biztosító intézmények szerkezete a következő: 

 

Az intézményi társulás közös feladatait ellátó intézmény neve, székhelye, valamint 

telephelyei: 

 

Az intézmény neve: Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 

Könyvtár  Tornyospálca  

 



Az intézmény rövid neve: Közös Fenntartású Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény 

Tornyospálca 

 

Székhelye: 4642 Tornyospálca, Mándoki utca 4-6.  

 

Telephelyei:  Tornyospálca, Mándoki utca 14.                       

                       Tornyospálca, Ady köz 1. 

                       Tornyospálca, Kossuth utca  94. 

                       Mezőladány, Kossuth út 13.  

                 Mezőladány, Dózsa György u. 27. sz.  

Anarcs, Iskola út 2. sz.  

                        Ilk, Bethlen Gábor utca 58. 

                        Ilk, Hajnal  út 5. 

 

 

1.7. A tagintézmények  elnevezése:  

 

- Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  

Tornyospálca  Tagintézménye Mezőladány 

- Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  

Tornyospálca  Czóbel  Minka Tagintézménye Anarcs 

- Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  

Tornyospálca  Bethlen Gábor Tagintézménye Ilk 

 

1.8 Az intézmény székhelyén és annak tagintézményeiben 1-8. évfolyamos iskola és óvoda 

működik. 

 

1.9. A társulásban részt vevő önkormányzatok elismerik, hogy rendezett munkaügyi 

kapcsolatokkal rendelkeznek. 

1.10. A társulásban részt vevő önkormányzatok kijelölik Tornyospálca Község 

Önkormányzatát, hogy alkosson rendeletet a gyermekek napközbeni ellátásának térítési 

díja vonatkozásában az alábbiak figyelembe vétele mellett: 

 Az intézményi térítési díj megállapítása a nyersanyagköltségnek egy ellátottra 

jutó napi összege alapul vételével, tagintézményenként történik  a társulásban 

részt vevő önkormányzatok adatszolgáltatásának megfelelően.  

 a személyi térítési díj megállapításakor alkalmazandó térítési díj kedvezmény 

tagintézményenként, a társulásban részt vevő önkormányzatok döntésének 

megfelelően kerül megállapításra. A térítési díj kedvezmény összegét az érintett 

tagintézmény szerinti önkormányzat téríti meg az intézménynek.; 

 a rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat évente április hó 1. napjáig 

köteles felülvizsgálni a  gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 

rendeletét, figyelembe véve a társulásban részt vevő önkormányzatok tárgyévre 

vonatkozó számításait, döntéseit; 

 2. A társulás jogállása: 



2.1. A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik.  

 

2.2. A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  

Tornyospálca jogi személyiséggel rendelkező, önálló gazdálkodási joggal bíró költségvetési 

szerv.  

 

2.3. A Társulás működési területe: a tagönkormányzatok közigazgatási területe. 

 

2.4. A tagönkormányzatok a nevelési-oktatási feladatellátás operatív irányítása érdekében 

Intézményfenntartó Társulási Tanácsot (továbbiakban: Társulási Tanács) hoznak létre, a 

tagönkormányzatok által az oktatási intézménybe járó gyermekek számával arányos, helyi 

önkormányzati képviselők közül választott delegált személyekből  az alábbiak szerint: 

- Tornyospálca 4 fő 

- Mezőladány 2 fő 

- Anarcs 3 fő 

- Ilk 3 fő 

 

2.5. Az Intézményt a Társulási Tanács által kinevezett magasabb vezető, igazgató irányítja. A 

magasabb vezető pályáztatásához, kinevezéséhez, megbízásához és felmentéséhez szükséges 

a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei véleményének kikérése. 

2.6. A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  

Tornyospálca intézmény igazgatója esetében a közoktatási törvényben és a végrehajtására 

kiadott jogszabályokban előírt pályáztatási eljárást Tornyospálca Község Önkormányzat 

jegyzője bonyolítja le.  

A megbízás, kinevezés, vezetői megbízás visszavonása, felmentés, fegyelmi és 

összeférhetetlenségi üggyel kapcsolatos jogkört a Társulási Tanács gyakorolja. Az 

intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. 

 

2.7. A tagintézményeket tagintézmény-vezetők irányítják, közvetlenül a tagintézmények 

székhelyén. A tagintézmény-vezető vezetői megbízásáról és a megbízás visszavonásáról az 

érintett önkormányzat képviselő-testülete véleményének kikérésével az Igazgatótanács dönt. 

A tagintézmény-vezető előzetes véleménye szükséges a tagintézményben dolgozók 

kinevezéséhez, felmentéséhez, áthelyezéséhez és anyagi elismerésben való részesítéséhez. 

A 3.1. pontban leírtakban bekövetkező változáshoz a társulásban részt vevő önkormányzatok 

képviselő-testületei egyetértése szükséges. 

 

2.8. A vezetők feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes rendelkezéseket az Intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) rögzíti. 

 

3. A társulás tevékenységi köre:  

 

A Társulás tevékenységi köre a tagönkormányzatok közigazgatási ellátási területén a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározottak 

alapján az általános iskolai oktatás és óvodai nevelés, az alapfokú művészetoktatás és az 

iskolai és nyilvános könyvtári tevékenység feladatainak megvalósítására terjed ki az Intézmény 

közös fenntartása révén.  

 

3.1. A közös fenntartású intézmény tevékenységi körébe tartozik:  



 

Általános iskolai oktatás 

Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 

Sajátos nevelési  igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatás 

Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 

hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása tehetséggondozás 

Oktatáshoz kapcsolódó egyéb kiegészítő tevékenységek 

 integrációs és képesség-kibontakoztató nevelés 

 iskolai és nyilvános könyvtári szolgáltatás 

 továbbtanulásra való felkészítés, korrepetálás 

 gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások (tankönyvtámogatás) 

 fakultációk és szakkörök működtetése, diáksport szervezése 

 tanulmányi kirándulások, kulturális és szabadidős tevékenységek szervezése 

 iskolai diákönkormányzat 

 nemzeti-etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kisebbségi program szerinti  

   nevelése, 

 cigány kisebbségi nevelés-oktatás 

 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás 

 Alapfokú oktatás 

 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

 Neveléshez kapcsolódó kiegészítő tevékenység 

 Integrációs nevelés 

 Pedagógusok, óvodapedagógusok képzése, továbbképzése 

 Szülői munkaközösség 

 Óvodai intézményi közétkeztetés 

 Iskolai intézményi közétkeztetés 

 Munkahelyi vendéglátás 

 Iskolaotthonos oktatás. 

 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése, oktatása óvodai   

 fejlesztő program alapján. 

Alapfokú művészeti nevelés és oktatás a művészi képességek kifejlesztését szolgáló, az 

alapfokú oktatást kiegészítő, iskolarendszerű képzés         

Egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás 

E feladatokhoz kapcsolódó költségeknek a társult önkormányzatok költségvetésében 

szerepelnie kell. 

 

3.2. Az intézmény egységesen kezeli a tanuló, nevelőtestületi kötelezettségeket, a pedagógia, 

nevelési program, a helyi tanterv, a minőségirányítási program, az SZMSZ, a házirend és a 

munkaterv vonatkozásában. 

Biztosítja a tagintézmények továbbképzési programjában és munkatervében 

meghatározottakon túl, közösen tervezett továbbképzések, versenyeken való részvétel 

lehetőségét. 

 

3.3. Az 1-8. évfolyamos tanulók a helyi igények alapján és lehetőségekhez illetve a 

rendelkezésre álló időkerethez igazodva részesülnek tanórán kívüli tevékenységekben,  

amelyek a nevelő-oktató munka tartalmát és kereteit meghatározó helyi 

alapdokumentumokban kerülnek konkretizálásra. 

Igény szerint szorgalmi időben, továbbá tanítási szünetekben – az intézményi társulás által 

elnyert, a szülők által biztosított források terhére – erdei iskola, turisztikai, sport és művészeti 



táborok működtetésére, szabadidős programok és egyéb, a korosztályt érintő programok 

szervezésére kerülhet sor. A társulás keretében közös szándék, hogy a helyi közművelődési 

rendezvények (színházi előadások, koncertek, kiállítások stb.) tehetséggondozó programok, 

hagyományápoló rendezvények száma növekedjen és eljusson a társult településekre. 

 

4. Az Intézményfenntartó Társulási Tanács működése 

 

4.1. A Társulás döntéshozó szerve az Intézményfenntartó Társulási Tanács (továbbiakban: 

Tanács). 

 

4.2. A társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei 12 főből álló Tanácsot 

hoznak létre. A Tanácsban a tagönkormányzatokat az önkormányzatok települési 

képviselőiből választott – Tornyospálca 4 fő, Mezőladány 2 fő, Anarcs 3 fő, Ilk 3 fő – tagok 

képviselik. 

A Tanács tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el. 

 

4.3. A Tanács tagjai sorából elnököt és két elnökhelyettest választ. 

 

4.4. Az elnök és az elnökhelyettesek személyére bármely tag javaslatot tehet. 

 

4.5. Az elnök képviseli a Társulást, összehívja és vezeti a Tanács üléseit. 

 

4.6. A Tanács döntéseit ülésén, határozat formájában hozza meg. 

4.7. A Tanács ülése határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. 

 

4.8. A Tanács döntéseit egyszerű többséggel hozza A javaslat elfogadásához az ülésen 

jelenlévő tagok többségének igen szavazata szükséges. 

 

4.9. Kétharmados többséghez a Tanács megválasztott tagjai 2/3-ának, azaz 8 főnek igen 

szavazata szükséges. 

A Tanács kétharmados többséggel dönt: 

 

          A) Az intézményvezető kinevezéséről, megbízásáról, vezetői megbízásának  

           visszavonásáról,  felmentéséről, összeférhetetlenségének megállapításáról, fegyelmi   

           eljárás megindításáról, fegyelmi büntetés kiszabásáról 

          B) A Társulás által fenntartott Intézmény költségvetésének elfogadásáról, s  

               előirányzatának módosításáról 

          C) az Intézmény költségvetési beszámolójának elfogadásáról 

          D) a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 

          E) az intézményi alapdokumentumok: szervezeti és működési szabályzat, pedagógiai,  

               nevelési program, házirend, IMIP jóváhagyásáról  

          F) az önkormányzatok közötti horizontális együttműködés és  koordináció révén  

               létrehozott Intézményfejlesztési tervjavaslat és ÖMIP-javaslat elfogadásáról. 

 

4.10. Az intézményi társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról, valamint a Társulás 

megszűntetéséről a képviselő-testületek minősített többséggel döntenek. 

 

4.11. A Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal tartja. 

 

4.12. A Tanács ülését kötelező összehívni 15 napon belül az alábbi esetekben: 



         - a Társulás bármely tagjának, a napirendet is tartalmazó indítványára 

         - a törvényességi ellenőrzést végző szerv kezdeményezésére 

 

4.13. A Tanács üléséről készült  jegyzőkönyvet a levezető elnök, s a tanács által 

felhatalmazott – jegyzőkönyv hitelesítést ellátó – képviselő írja alá, melynek szabályozását a 

szervezeti és működési szabályzatban kell rögzíteni. 

 

4.14. A Tanács üléséről készült jegyzőkönyv elkészíttetéséről, s a törvényességi ellenőrzést 

végző szerv vezetőjének 15 napon belül történő megküldéséről a tanács elnöke gondoskodik. 

 

4.15. A Tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendőket Tornyospálca Község 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

 

5. A Tanács feladat –és hatásköre 

 

5.1. A Társulás a tagok mindegyikének előzetes egyeztetésével összehangolja az oktatási 

törvényben előírt fenntartói jogokat: 

- meghatározza az adott nevelési évben  indítható óvodai csoportok számát, továbbá 

engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási 

évben az iskolában indítható osztályok, napközis csoportok számát, továbbá engedélyezi a  

maximális létszámtól való eltérést, 

- meghatározza a felvételi körzeteket 

- dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek időszakon 

belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 

meghatározásáról, 

- rendszeresen – ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként legalább egy 

alkalommal – ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, 

hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, a gyermek- és ifjúságvédelmi 

tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket, 

- összehangolja a munkavállalók, alkalmazottak részére a Kjt. szerint adható juttatások körét. 

 

5.2 Az intézmény átszervezésével, feladatának megváltozásával, nevének megállapításával 

összefüggő döntése előtt beszerzi a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-

testületei egyetértését. 

 

5.3 Az intézmény költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének 

megbízásával és megbízásának visszavonásával, felmentésével  összefüggő döntése előtt 

beszerzi a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei véleményét. 

 

6. Az Intézmény gazdálkodása és vagyona 

 

6.1. Az intézmény székhely- és tagintézményeinek működését szolgáló, alapításkor meglévő 

ingó és ingatlan vagyon a társulásban résztvevő önkormányzatok tulajdonában marad. 

Az ingatlan beruházása, felújítása a saját tulajdonú ingatlanaik tekintetében a tulajdonos 

önkormányzatok feladata. E kötelezettséghez kapcsolódó költségeket minden társult 

önkormányzat költségvetésében szerepelteti. 

6.2. Az Intézmény éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

  

6.3. Az intézmény közös fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek fedezetét 

elsődlegesen : 



- az éves költségvetési törvényben meghatározott óvodai nevelés, iskolai oktatás 1-4., 5-8. 

évfolyamok jogcímen járó költségvetési hozzájárulás, 

- egyéb közoktatási hozzájárulás címén járó költségvetési hozzájárulás, 

- a közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő támogatások, 

hozzájárulások, 

- központosított előirányzatok,  

- kötött felhasználású támogatások, 

- pályázati támogatások 

- tagönkormányzatok hozzájárulásai 

biztosítják. 

 

6.4. A költségvetés tagintézményi bontásban készül el, amelyet a Társulási Tanács 

határozatban állapít meg, és az beépül Tornyospálca Község Önkormányzat költségvetésébe. 

 

6.5. Az Intézmény éves költségvetésének összeállítását megelőzően az intézmény 

megállapítja a tagintézmények tervezett kiadásait.  

 

6.6. Tornyospálca Község Önkormányzata abban az esetben, ha a 6.3. pontban rögzített 

bevételek nem fedezik a felmerülő kiadásokat, akkor a társulásban részt vevő 

önkormányzatoktól kéri a tagintézmények finanszírozásában jelentkező, tényleges, 

Tornyospálca Község Önkormányzata által kifizetendő többletkiadások fedezetét, mely a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletében kötelezően előírtakon 

túli bérekre és járulékaira nem vonatkozik. 

A társulásban részt vevő önkormányzatok a finanszírozási különbözet éves összegének 1/13-

ad részét előre fizetik meg minden hónap 1. napjáig Tornyospálca Község Önkormányzata 

részére működési célú pénzeszközátadás címén. Ha a normatív bevételek meghaladják a 

kiadásokat, akkor Tornyospálca Község Önkormányzata a társulásban részt vevő 

önkormányzatok részére  a különbözetet utólag, minden hónap 5. napjáig visszautalja. 

 

6.7. A tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulásaik, a Társulás által 

megelőlegezett költség megtérítése, vagy egyéb, kötelező fizetési kötelezettség nem teljesítése 

esetén, az irányadó eljárás a jogszabályon alapuló azonnali beszedés (inkasszó) alkalmazása.  

Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása, ill. fizetési 

kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő késedelembe esik, a Tornyospálca 

Község Önkormányzata egyszeri írásbeli felszólításának kézbesítésétől számított 15 napon 

belül sem egyenlíti ki tartozását, a ez utóbbi határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon 

belül Tornyospálca Község Önkormányzata jogosult és köteles a követelést a jelen 

megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján azonnali 

beszedési megbízással érvényesíteni.  

Amennyiben Tornyospálca Község Önkormányzat  tagönkormányzatnak áll fenn tartozása, az 

azonnali beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás elnökhelyettese jogosult. 

Az azonnali beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést bírósági 

úton érvényesíti. 

Tagönkormányzatok vállalják, hogy a felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás 

elválaszthatatlan 1. számú mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél 

megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével 

igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás kézbesítésétől 

számított 8 napon belül.  

 



6.8. Tornyospálca Községi Önkormányzat a fenti forrásokból biztosítja a tagintézmények 

működéséhez szükséges költségek fedezetét, amelyek kizárólag a következők lehetnek: 

a) az általános iskolai és óvodai nevelő-oktató munkában közreműködő pedagógus 

közalkalmazottak bére és járulékai 

b) a nevelő-oktató munkában közvetlenül, de nem közalkalmazotti álláshelyen 

közreműködők, szakértők,  pedagógusok illetménye és járulékai, 

c.) az általános iskolai feladatellátásban alkalmazott szakemberek (pl. gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógy-testnevelő, a szakos ellátást, a gyermekfelügyeletet 

biztosító utazó pedagógus illetménye és járulékai), 

d) az iskolatitkárok bére és járulékai 

e) a nevelő-oktató munka szakmai kiadásainak fedezete 

f) az iskolai és óvodai szemléltetőeszközök fejlesztése, az iskolai könyvtár fejlesztése, 

g) pedagógus-továbbképzés, szakkönyvek, folyóiratok beszerzése 

h) tanügyi nyomtatványok beszerzése 

i) szakmai szolgáltatások igénybevétele 

j) az intézmény alkalmazottainak utazási költségei 

k) az iskolák, óvodák pedagógiai  nevelési programjában preferált tanulmányi, sport, 

kulturális programok fedezete 

l) a működést szolgáló ingatlan vagyon működtetési (üzemeltetési, karbantartási és egyéb 

dologi) kiadásai 

m) a működést szolgáló ingatlan vagyon takarítási és karbantartási feladatait végzők személyi 

kiadásai, illetve költségei 

n) közös költségek fedezésére (az intézményfenntartó társulás igazgatási, gazdálkodási, 

ügyviteli költségeinek arányos finanszírozására) . 

 

6.9. Az intézményfenntartói társulás a tartós kötelezettségvállalásokat (pl. tartós bérlet) 

arányosítás módszerével tagintézményenként elkülönített költségként  tartja nyilván. 

 

6.10. Az intézményi társulás a székhelyi intézmény és a tagintézmények közös üzemeltetése 

során a berendezések és felszerelések leltár szerinti elkülönítését köti ki azzal, hogy azok 

üzemeltetése, karbantartása, amortizációja a 11/l994. (VI.8.) MKM rendelet 7. számú 

mellékletében előírt fejlesztési kötelezettsége a tulajdonos önkormányzatot terheli. Az e célra 

kapott normatív, illetve pályázati úton elnyert forrásokat az intézményi társulás 

tanulólétszám-arányosan osztja el, az elszámolási kötelezettséget is ily módon rögzíti. 

 

6.11. A társult feleknek a megállapodásból adódóan vagyona nem keletkezik, a megállapodás 

megszűnésével semminemű vagyoni követelés nem származhat. A tagintézményekhez 

megvalósított eszközbeszerzések a társulás tulajdonát képezi, de használatra átadják az 

intézménynek. Leltárba vételére itt kerül sor, s ettől kezdve lesz a társulás vagyona. Az 

elkészült leltárt a felek kölcsönösen letétbe helyezik egymásnál. Eszközök települések közötti 

átcsoportosításához szakmai alapon az önkormányzatok hozzájárulása szükséges. A társulás 

megszűnése esetén a közösen elnyert források, eszközök tanulóarányosan illetik meg az 

intézményi társulás azon részintézményeit, akik kedvezményezettjei voltak a forrásoknak. A 

felek a gazdálkodásra, vagyonkezelésre a közösen pályázott eszközök és források 

hasznosítására megállapodást kötnek. 

 

6.12. Az Intézmény fenntartói felügyeletét a Társulási Tanács látja el. 

6.13. Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezésért és végrehajtásáért Tornyospálca 

Községi Önkormányzat Jegyzője a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Munkaszervezetének Belső Ellenőrzési Csoportja útján gondoskodik. 



 

7. A társulás ellenőrzésének rendje 

 

7.1. A törvényességi ellenőrzést végző szerv vezetője törvényességi ellenőrzési jogkörében 

vizsgálja a társulás szervezetét, működését, döntéshozatali eljárását, hogy azok megfelelnek-e 

a jogszabályban előírt követelményeknek. 

 

7.2. A Társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységét a társulásban részt vevő önkormányzatok 

az éves ellenőrzési terv alapján a 6.13. pontban megjelölt szakmai szervezeten keresztül 

vizsgálják. Szükség esetén az ellenőrzési ütemterven felül konkrét téma-, és célvizsgálatok 

elvégzését is meghatározhatják a fenntartók. 

 

7.3. Az Intézmény  szakmai munkájának ellenőrzését a jogszabály felhatalmazása alapján a 

társulásban részt vevő önkormányzatok is kezdeményezhetik, a jogszabályokban és a 

megállapodásban meghatározott feladatok ellátásáról a jegyző, vagy más szakmai szervezet 

bevonásával is tájékozódhatnak, ülésterveikbe épített rendszerességgel beszámoltathatják a 

társulást az általa végzett munkáról. 

 

7.4. A Társulás megbízásából végzett ellenőrzésekről (szakmai, pénzügy, munkaügyi, 

törvényességi és egyéb) és azok tapasztalatairól realizáló egyeztetési eljárást köteles 

lefolytatni az ellenőrzést végző személy, szervezet, illetve bizottság, majd a realizáló eljárást 

követő Tanácsülésen  tájékoztatja a Tanácsot. 

 

7.5. A társulás államigazgatási feladatot és hatáskört nem lát el. A társulás tevékenysége során 

keletkezett iratok kiadmányozását a tanács elnöke, távolléte és akadályoztatása esetén az 

általa kijelölt helyettese látja el.  

 

7.6. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 91. § (4) bekezdésében megjelölt 

fenntartó képviselője által hozott másodfokú döntést törvényességi kérelem esetén 

Tornyospálca Községi Önkormányzat jegyzője jár el. Tornyospálca Községi Önkormányzat 

jegyzője közreműködik az óvodákban, iskolákban folyó pedagógiai tevékenységgel 

összefüggő mérési, értékelési feladatok szervezésében, ellátja a társulás fenntartásában lévő 

közoktatási intézmény vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos nyilvános pályázati eljárás 

lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat, segíti és ellenőrzi az intézményben a 

tanuló-és gyermekbalesetek megelőzésére irányuló tevékenységet, közreműködik a 

Közoktatási Információs Rendszer működtetésében, gyakorolja a fenntartói irányítás e 

törvényben meghatározott jogosítványait. 

A törvény 91. § (7) bekezdés b) pontjának megfelelően a gyermek lakóhelye, tartózkodási 

helye szerint illetékes jegyző az iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson való részvételre 

köteles, a tanköteles és fejlesztő felkészítés alá eső gyermekekről, tanulókról nyilvántartást 

vezet, figyelemmel kíséri, hogy a szülő gondoskodik-e gyermeke testi, értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtéséről. Nyilvántartást vezet a tanköteles 

gyermekről, s azt megküldi az intézményeknek, bejelentésre vagy hivatalból elrendeli a 

tankötelezettség vagy képzési kötelezettség teljesítését, elrendeli, hogy a szülő gyermekével 

jelenjen meg a nevelési tanácsadáson, illetőleg a szakértői és rehabilitációs bizottság 

vizsgálatán, amennyiben arra a tankötelezettség teljesítésre érdekében szükség van. 

A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyző jár 

el az egyéni érdeksérelemre hivatkozással benyújtott felül bírálati kérelem esetén. 

 



8. A társuláshoz történő csatlakozás és a társulási megállapodás felmondása, az elszámolás 

rendje a társulás megszűnése esetén 

 

8.1. Jelen társulási megállapodás határozatlan időre szól. A szerződést egyoldalú 

nyilatkozattal csak a tanév utolsó napjával lehet megszűntetni. A felmondást bármelyik fél 

kezdeményezheti, de azt a társult felekkel legkésőbb január 31. napjáig előre írásban közölnie 

kell. A megállapodás felmondása esetén a felek egymás közötti pénzügyi elszámolásukat 3 

hónapon belül rendezni kötelesek. 

 

8.2. A társulásból az érintett önkormányzat kizárható, ha azt a társulás bármely tagja 

kezdeményezi és azt a társulás önkormányzati képviselő-testületei – kivéve az érintett 

település képviselő-testületét – minősített többséggel támogatják. 

A kizárás kezdeményezhető, amennyiben: 

- a képviselő-testület a tagi önkormányzati kiegészítést nem, vagy legalább két alkalommal 

jelentős késedelemmel (több mint 60 nap) utalta át 

- a képviselő-testület az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési, 

rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetőleg azt 

megelőzően a társult képviselő-testülettel nem egyeztet. 

 

8.3. A tagönkormányzatok  csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok részére teszik 

lehetővé, melyek: 

- elfogadják a társulás céljait 

- hatékonyan közreműködnek az oktatási feladatok költségkímélő megvalósításában 

- vállalják a működtetési költségek – esetleg többletköltségek – viselését 

- továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el 

- a csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a csatlakozásra történő 

nyilatkozatát tartalmazó határozatot a társulási tanácshoz kell küldeni. A csatlakozáshoz való 

hozzájárulás kérésében a társult képviselő-testületek – lehetőleg együttes ülés keretében 

minősített többséggel döntenek. 

 

8.4. A társulás, tagsági jogviszony megszűnése, megállapodás felmondása az 1997. évi 

CXXXV. törvényben meghatározottak szerint történhet. 

 

8.5. Az intézményfenntartói társulás megszűnése esetén a megszűnés napját követő 3 hónapon 

belül köteles Tornyospálca Község Önkormányzata, mint gesztor elszámolni a kivált 

önkormányzattal az éves költségvetési rendeletben előzetesen jóváhagyott kiadások és 

bevételek teljesítésével, a normatív bevételeken túli támogatások időarányos felhasználást és a 

kiegészítő támogatásokat figyelembe véve. 

Az elszámolás benyújtását követő 1 hónapon belül a társult önkormányzatokat, illetve a 

gesztor önkormányzatot illető pénzeszközöket az érintett önkormányzatoknak teljesíteniük 

kell. 

 

8.6. A társulás megszűnésének egyéb kérdéseiben a társulások működését szabályozó 

jogszabályok szerint járnak el. 

 

8.7. A társulásban részt vevő önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a 

zárszámadás keretében beszámolnak képviselő-testületüknek a társulás tevékenységéről, 

pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 

A képviselő-testületek az ülésterveik készítése során tájékoztatást kérhetnek a társulás által 

ellátott feladatokról. 



 

9. Záró rendelkezések 

 

9.1. A Társulás működése során a tagok együttműködésre, az érdekek összehangolására, a 

kölcsönös  tájékoztatásra törekszenek.  

 

9.2. A Társulás működése során felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján, 10 

munkanapon belül kell rendezni. 

 

9.3. A Társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben végső esetben a bíróság dönt. 

 

9.4. Jelen társulási megállapodást az utolsó aláírást követő 15 napon belül meg kell küldeni a 

törvényességi ellenőrzést végző szerv vezetőjének, aki arra 30 napon belül törvényességi 

észrevételt tehet. 

 

9.5. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 

vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

9.6. A tagönkormányzatok a társulási megállapodásban foglaltakat minden év január 15-éig 

felülvizsgálják. 

 

9.7. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás hatályosulásához 

valamennyi képviselő-testület minősített többséggel hozott jóváhagyó döntése szükséges. 

 

9.8. Ilk Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a 2011. augusztus 31. napjával 

megszűnő Bethlen Gábor Általános Iskola és Aprók Háza  Óvoda közoktatási intézményei 

vonatkozásában 2011. augusztus 31. napjáig vállalhat kötelezettséget oly módon, hogy  

intézményei 2011. szeptember 1. napja előtt keletkezett számla és egyéb tartozásaiért, 

helytállási, kártérítési, kártalanítási és egyéb fizetési kötelezettségei egyedül és kizárólagosan 

Ilk  Község Önkormányzatát terheli. 

 

9.9. Tornyospálca-Mezőladány-Anarcs Községek Önkormányzatai  Ilk, mint a társuláshoz 

csatlakozó község önkormányzatának az alapítói és irányítói jogok gyakorlását teljes 

jogkörrel megengedi. 

 

A Tornyospálca-Mezőladány-Anarcs-Ilk községek Közoktatási Intézményfenntartói Társulást 

alkotó települési önkormányzatok képviselő-testülete nevében a Társulási megállapodást 

aláírásával látja el: 

 

Lukácsi Attila  sk. polgármester          Tornyospálca                     

Bartha Attila sk. polgármester             Mezőladány                       

Kalinák József sk. polgármester          Anarcs                       

Balogh Istvánné sk. polgármester        Ilk 

 

Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a  377/2012.(IV.18.) határozatával elfogadta. 

 

Tornyospálca, 2012. április ..                                                       Lukácsi Attila  

                                                                                                       polgármester     

 



Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete az ../2012./IV.../ Ökt. számú határozatával elfogadta. 

 

Mezőladány, 2012. április .. 

                                                                                                       Bartha Attila  

                                                                                                       polgármester      

Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

../2012. (IV…) határozatával elfogadta. 

Anarcs, 2012. április … 

                                                                                                      Kalinák József  

                                                                                                        polgármester  

 

Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Ilk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

../2012. (IV….) határozatával elfogadta. 

 

Ilk, 2012.április ... 

                                                                                                      Balogh Istvánné  

                                                                                                         polgármester  

 


