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Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (II.27.) számú határozata 

 
A Mezőfalva- Hantos – Daruszentmiklós Társulás Társulási Megállapodás módosításáról  

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Mezőfalva- Hantos – Daruszentmiklós 
Közoktatási Intézményi Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodása III. számú módosítására” 
vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 

I.  
 
Hantos Községi  Önkormányzat Képviselőtestülete „a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről” 
szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttv. – 4. § (1) bekezdése b) pontjában foglaltak alapján a Mezőfalva- Hantos – 
Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodását ( A továbbiakban: Megállapodás)  
2013.március 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a III. számú módosítás: 

1. A megállapodás  bevezető része  kiegészül az alábbiakkal:  
 

„A Képviselő-testületek megállapítják, hogy a fenntartási feladatok Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ részére történő átadásával a  Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában az önkormányzati feladatellátás 
és közös fenntartás 2012. december 31-én megszűnt.” 

 
2. A Társulási Megállapodás 3. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 3. pont lép: 

   „3. A Társulás célja, hogy: 
3.1. A közösen fenntartott Tündérkert Óvoda útján a hantosi gyermekek  óvodai nevelése, 
továbbá a daruszentmiklósi gyermekek óvodai nevelése megoldott legyen, ezáltal Hantos Község 
Önkormányzatának  önálló óvodát, Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Közös Igazgatású 
Közoktatási Intézményt  fenntartania nem kell 
3.2. A közoktatási intézmények gazdálkodása során az  egy gyermekre eső fajlagos költségek 

csökkenjenek, az intézmények fenntartása a közös fenntartás útján az Önkormányzatok részére 

költségtakarékosabbá váljon oly módon, hogy a mindenkori hatályos költségvetési törvényben 

meghatározott intézményi társulási kiegészítő normatíva és a többcélú kistérségi társulási közoktatási 

támogatások igénybe vehetők legyenek. 

A jobb kihasználtság egyben anyagi forrást is teremtsen. Nagyobb lehetőség nyíljon az előkészítő, 

fejlesztő, felkészítő foglalkozásokra szervezésére. 

3.3. A szakmai munka színvonala emelkedjen, a szakmai munkaközösségek megszervezésével és 

működésével a különböző nevelői fórumok, minőségi körök életre hívásával és működtetésével a 

pedagógiai munka színvonala tovább javuljon.” 

 
 

3. A Megállapodás 4.1.1.  4.1.3. és 4.1. 4  pontjai hatályukat vesztik. 
 

4. A Megállapodás 4.1.2. pontjának számozása 4.1.1. pontra módosul. 
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5. A Megállapodás 4.2. pontja hatályát veszti. 
 

6. A Megállapodás 4.3. pontja számozása 4.2. pontra módosul és 2. és 3. mondata helyébe az 
alábbi 2. és 3. mondat lép: 
 
„ Önálló bankszámlával rendelkezik, gazdálkodása a 11736037-16701353 számlán 
bonyolódik.  

 
 Az Intézmény önálló jogi személyiségét a Társulás létrehozása nem érinti, tevékenysége 

jogfolytonos. Magyar Államkincstárnál törzskönyvi vezetett törzsszáma: 639107.” 
 

7. A  Megállapodás 4.4. pontjában szereplő „ Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” szövegrész 
hatályát  veszti, ugyanakkor a Megállapodás 4.4. pontja számozása 4.3. pontra módosul. 
 

8. A Megállapodás 4.5. és 4.6. pontjai  hatályukat  vesztik. 
 

A Megállapodás 4.7. pontja számozása   4.4. pontra és az alábbi rendelkezésre módosul: 
 
„4.4. A Tündérkert Óvoda tevékenységi körébe tartozik: 

 Szakágazati besorolás:   851020 Óvodai nevelés  

 Megnevezés Szakfeladat száma 

4.4.1. Óvodai nevelés, ellátás  80111 

4.4.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek  óvodai nevelése, 
ellátása 

(-   testi, ézékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének  tartós és súlyos rendellenességével 
küzd,  

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd) 

851012 

4.4.3. Óvodai, intézményi étkeztetés 562912 

4.4.4. Munkahelyi vendéglátás 562917 

4.4.5. Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 841907 

 
 

9. A Megállapodás 4.8. pontja számozása 4.5. pontra módosul. 
 

10.  A  Megállapodás 5.1. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 5.1. pont lép: 
 

„5.1. Felek megállapodnak abban s egyben rögzítik, hogy a közös fenntartású Tündérkert Óvoda a 
„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. 38. § (1) bekezdése értelmében 
alkalmazandó „Munka törvénykönyvéről” szóló 1992. évi XXII. tv. – Mt. – 85/A. §-a alapján 
munkáltatói jogutódnak minősülnek:  
 
� a Hantos Község Önkormányzata által 2007. július 31-ig önállóan fenntartott Közös Igazgatású 

Közoktatási Intézmény óvoda intézményegységben 2007. július 31-napján foglalkoztatott 
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� Daruszentmiklós Község Önkormányzata által 2008. augusztus 30-napjáig fenntartott Közös 

Igazgatású Közoktatási Intézmény Szederinda Napköziotthonos Óvoda intézményegységben 2008. 
augusztus 30-napján foglalkoztatott  

 
közalkalmazottak tekintetében azzal, hogy a munkáltatói jogutódlás nem jelent vagyoni jogutódlást, 
az „államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (3) bekezdése szerint a vagyoni jogutód 
Hantos Község Önkormányzata, illetőleg Daruszentmiklós Község Önkormányzata.  

 
  Daruszentmiklós Község Önkormányzata szakfeladatban  gondoskodik a Közös Igazgatású 

Közoktatási Intézmény intézményi étkeztetési feladatokat ellátó munkakörben foglalkoztatott 4  fő 
közalkalmazott munkáltatói jogutódlással történő továbbfoglalkoztatásáról.” 

 
11. A Megállapodás 5.3. pontja hatályát veszti. 

 
12. A Megállapodás 5.4. pontja számozása 5.3. pontra módosul. 

 
13. A Megállapodás 6.2. pontja hatályát veszti. 

 
14. A Megállapodás 6.3. pontja számozása 6.2. pontra módosul. 

 
15.  A Megállapodás 6.4. pontja hatályát veszti. 

 
16. A Megállapodás 6.5. pontja számozása 6.3. pontra módosul. 

 
17. A Megállapodás 6.7. pontja számozása 6.4. pontra módosul. 

 
18. A Megállapodás 6.5. pontja helyébe az alábbi 6.5. pont  lép:  

 
„A 6.2 – 6.4. pontban nevesített tulajdonjogok fennállását a Társulás létrehozása és 
működtetése nem érinti.” 
 

19.  A Megállapodás 6.6. pontja  helyébe az alábbi  6.6. pont lép: 
 

„6.6. A 6.2. pontban nevesített óvodaépület felújításáról, fenntartásáról, állagmegóvásáról s 
karbantartásáról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata, a 6.3. pontban nevesített tagóvoda 
elhelyezését biztosító ingatlanok fenntartásáról, felújításáról, karbantartásáról Hantos Község 
Önkormányzata, míg 6.4. pontban nevesített Tagóvoda elhelyezését biztosító ingatlanok 
fenntartásáról, felújításáról, karbantartásáról Daruszentmiklós Község Önkormányzata  
gondoskodik. A közoktatási intézmények és annak a Tagóvodáinak elhelyezését szolgáló ingatlanok 
állagmegóvásáért, rendeltetésszerű használatra alkalmasságáért az érintett tulajdonosi jogkört 
gyakorló Önkormányzatok felelnek. 

 
 Ezen költségek a közös fenntartású közoktatási intézmények költségvetéseinek részét nem képezik.” 

 
20. A Megállapodás 6.7. pontja helyébe az alábbi 6.7. pont lép: 

 
„6.7. Amennyiben a 6.6. pontban foglaltaktól eltérően az intézmények használatában lévő 
épületekben közösen kívánnak értéknövelő beruházásnak minősülő építési vagy szerelési 
munkát végezni, illetőleg jelentős felszerelés, vagy nagyobb értékű ingóeszköz beszerzés 
történne, úgy ezen beruházásokat, beszerzéseket megelőzően a Társult Önkormányzatok 
külön megállapodást kötnek a költségek viseléséről, s annak megfelelően a közös 
beruházás, beszerzés alapján Őket megillető tulajdoni hányadáról.” 
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21. A Megállapodás 6.8. pontja helyébe az alábbi 6.8. pont lép: 
 
„ Az Intézményi Társulás működése során  a  6.2-6.4. pontban megjelölt vagyonkörön kívül 
keletkezett 6.7. pont szerinti vagyonnövekmény a Társult Önkormányzatok közös tulajdonává 
válik. 
E körben a társult Önkormányzatok a Társulás megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon 
megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el azon elv figyelembevételével, hogy a 
közoktatást célzó ingatlanokban lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan 
tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a vagyonnövekmény társult másik Önkormányzatot 
megillető részét – a megszűnés időpontjában fennálló forgalmi érték alapján – az érintett 
Önkormányzat Képviselőtestülete pénzben megváltja.” 

 
22. A Megállapodás 6.9. , 6.10.  és 6.11. pontjai hatályukat vesztik. 

 
23. A Megállapodás 7.1. pontja 3. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A személyi juttatások és az ellátottak juttatásai  körében megállapodó felek rögzítik, hogy az 
intézmény valamennyi közalkalmazottját, továbbá óvodai jogviszonyban álló óvodásokat 
azonos juttatások és járandóságok illetik meg, melynek alapulvételével kell a 
többletköltségeket elszámolni.” 
 

24. A Megállapodás 7.1.1. pontja helyébe az alábbi 7.1.1. pont lép: 
 
„ 7.1.1. Hantos Község Önkormányzata  a 2434 Hantos, Köztársaság tér 1. sz. alatt működő 
Tagóvoda – állami költségvetési hozzájárulásokkal nem fedezett – további költségeit viseli 
akként, hogy a hantosi óvodáskorú gyermekek normatív, intézményi kiegészítő támogatások 
és többcélú kiegészítő támogatási hozzájárulás összegeinek beszámítására jogosult.” 
 

25. A Megállapodás 7.1.3. pontja helyébe az alábbi 7.1.3. pont lép: 
„7.1.3. Daruszentmiklós Község Önkormányzata  a 2423 Daruszentmiklós, Daru sor 1/A. 

sz. alatt működő Szederinda Tagóvoda – állami költségvetési hozzájárulásokkal nem 

fedezett – további költségeit viseli akként, hogy a daruszentmiklósi óvodáskorú  

gyermekek után keletkező normatív, intézményi kiegészítő támogatások és a feltételek 

fennállása esetén a többcélú kiegészítő támogatási hozzájárulás összegeinek 

beszámítására jogosult.” 

 
26. A Megállapodás 7. 11. pontja helyébe az alábbi 7.11. pont lép: 

 
„7.11. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete fenntartói irányítói jogkörében 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Társult Önkormányzatok erre irányuló igénye esetén Hantos 
Község Önkormányzata által szervezett önkormányzati ünnepségeken, rendezvényeken, 
kiállításokon, konferenciákon a Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodája gyermekeinek 
részvételét, megjelenési lehetőségét, felkészíttetését biztosítja, Daruszentmiklós Község 
Önkormányzata által szervezett önkormányzati ünnepségeken, rendezvényeken, kiállításokon, 
konferenciákon a Tündérkert Óvoda Szederinda Tagóvodája gyermekeinek részvételét, 
megjelenési lehetőségét, felkészíttetését biztosítja.”  

 



HATÁROZATI KIVONAT 
Készült:  Hantos    Önkormányzat Képviselő-testületének  2013. február 27-én       tartott  

nyilvános    ülésének  jegyzőkönyvéből 

(: Fischer József  : ) sk.                                                             ( : Gálné Papp Erika : ) sk. 
polgármester                                                                                     jegyző 

A kivonat hiteles ! 
Hantos, 2013.  február  27. 

                                                                   /:Horváth Jánosné:/ 
jegyzőkönyvvezető 

 
 

5

5

27. A Megállapodás 8.1. pontjában a  szereplő „ Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény továbbá” 
szövegrész hatályát  veszti. 

 

28. A Megállapodás 8. 2. , 8.4.  és 8.5. pontjaiban az  „intézmények” szövegrész helyébe 
„intézmény” szövegrész, a „vezetői” szövegrész helyébe a „vezető” szövegrész  lép. 
 

29. A Megállapodás 10.1.3. pontjában szereplő  „  az általános iskolai tanulók illetőleg”  
szövegrész hatályát  veszti. 

 

30. A Megállapodás 20.4. pontja helyébe az alábbi 10.4. pont lép: 
„10.4. A Társult Képviselőtestületek kikötik, hogy a csatlakozás kizárólag a tanév 

szorgalmi időszakán túlmenően, illetőleg nevelési évben, s a nevelési évben július, augusztus 

hónapokban – a hónap első napjára, avagy utolsó napjára szóló hatállyal -  történhet azon 

tényre figyelemmel, hogy új  tagóvoda létesítése,  óvodai csoportok működtetése az 

intézmények átszervezését jelenti, s alapítói okiratuk módosítását teszi szükségessé, mely 

döntést legkésőbb tárgyév március hónap utolsó munkanapjáig meg kell hozni.” 

 

31. A Megállapodás 11.2. pontja az alábbi 11.2. pontra módosul: 
 
„11.2. A Társulási megállapodást a tagnak – rendes felmondással – felmondani a július 1-
augusztus 31-i időtartam alatti – a hónap utolsó napjára eső hatállyal – lehet arra a tényre 
figyelemmel, hogy  a felmondás egyben a  közoktatási intézmények alapító okiratának  
módosítását teszi szükségessé, melyet megelőző eljárás alapján az erről szóló döntést a 
székhely Önkormányzatnak a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 84. § (7) 
bekezdése szerint a tárgyév májusának utolsó munkanapjáig kell meghoznia.” 
 

32. A Társulási Megállapodás III. számú módosítása 2013. március  1-napján lép hatályba.  
II.  

A Képviselőtestület az Mezőfalva – Hantos - Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás Társulási 
Megállapodását a III. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalja, - mely egységes szerkezetbe foglalt 
Mezőfalva – Hantos - Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodás jelen határozat 
mellékletét képezi- azt változatlan formában elfogadja,   s felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes 
szerkezetbe foglalt Megállapodást kézjegyével lássa el.  

Felelős:  Fischer József 
                polgármester 
Határidő: értelem szerint   
 

 
 


