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A határozat elfogadása minősített
szavazattöbbséget igényel.

Javaslat
az Óvoda-fenntartói Társulás
társulási megállapodásának felülvizsgálatára

Készült: a Képviselő-testület 2013. májusi ülésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Megtárgyalja: Képviselő-testület Bizottságai
Előkészítette: Bartus László osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) bekezdése alapján a 2013. január 1. előtt kötött
önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálniuk és
e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat
hónapon belül, azaz 2013. június 30-áig.
Pásztó Városi Önkormányzat, valamint Alsótold, Bokor, Cserhátszentiván, Felsőtold, Garáb
és Kutasó községek 2005. október 7-én kelt társulási megállapodással hozták létre az Óvodafenntartói Társulást.
A felülvizsgálat alapján elsősorban azt kell megállapítanunk, hogy a megállapodás megfelel-e
a Mötv. rendelkezéseinek.
Megállapíthatjuk, hogy a társulás nem jogi személyiségű, a társulási megállapodás nem
felel meg az új törvény által meghatározott feltételeknek.
A társult önkormányzatok a társulási megállapodás felülvizsgálatánál két lehetőség
közül választhatnak:
1. Amennyiben fenn kívánják tartani a társulást, a megállapodást a Mötv.
rendelkezéseinek megfelelően módosítani kell, Társulási Tanácsot kell alakítani,
annak feladatait munkaszervezethez kell delegálni.
2. A társulás megszűnik.
Jelenleg 7 fő óvodás jár a társult településekről a társulás által fenntartott óvodába az alábbiak
szerint:
Cserhátszentiván:
3 fő
Bokor:
1 fő
Felsőtold:
3 fő,
továbbá a 2013/14-es nevelési évre új beíratkozó nincs. Következő nevelési évben várható
létszám 4 fő, az alábbiak szerint:
Cserhátszentiván:
Bokor:
Felsőtold:

1 fő
1 fő
2 fő.

Információnk szerint a korábbi években kilépési szándék is megjelent társult önkormányzat
felől. Tudjuk továbbá, hogy nem egy társult önkormányzat területéről más óvodába viszik a
gyermekeket.
Álláspontunk szerint, a fentiek ismeretében a társulás fenntartása nem indokolt.
A köznevelési feladtok ellátása céljára létrehozott társulás kizárólag a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 84. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján 2013. július 1-jétől léptetheti hatályba a módosított alapító okiratát, mivel a fenntartó
tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben óvodát nem
szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át. Az Nkt. 84. § (7)
bekezdése szerint a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának

utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának
átadásával, átalakításával, megszüntetésével kapcsolatban.
A Mötv. 91. §-a szerint:
A társulás megszűnik:
a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott
megszűnési feltétel megvalósult;
b) ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák;
c) a törvény erejénél fogva;
d) a bíróság jogerős döntése alapján.
88. § (2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a
társulás megszüntetéséhez.
A döntés nem érinti a jelenleg intézménybe járó nem pásztói illetékességű és jövő
tanévre beíratott óvodások óvodai jogviszonyát.
Amennyiben a jelenlegi társulás bármely önkormányzata továbbra is a pásztói
intézményben kívánja az óvodai nevelési feladatait biztosítani, azt feladatellátási
szerződésben lehet rögzíteni.
Mindezek alapján javaslom, hogy az Óvoda-fenntartói Társulásban
önkormányzatok döntsenek egybehangzóan a társulás megszűnéséről.

érintett

Határozati javaslat:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Óvoda-fenntartói Társulás
társulási megállapodásának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
Az önkormányzat egyetért azzal, hogy a társulás fenntartása nem indokolt.
Ezért Pásztó Városi Önkormányzat 2013. június 30-i hatállyal, a Pásztó Városi
Önkormányzat, Alsótold, Bokor, Cserhátszentiván, Felsőtold, Garáb és Kutasó Községek
Önkormányzatai által 2005. október 7-én kötött társulási megállapodás szerint létrehozott
Óvoda-fenntartói Társulás jogutód nélküli megszűnéséről határoz. A döntésről értesíti a
társult települések Képviselő-testületeit, egyben kéri, hogy hasonló tartalmú döntésüket
hozzák meg, s azt közöljék a társult településekkel 2013. május 31-ig.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

2013. május 8.
Sisák Imre
polgármester
Határozati javaslat törvényes!
Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

