Berkesdi Óvodafenntartó Társulás
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Berkesd Községi Önkormányzat képviselő-testülete, Szilágy Községi Önkormányzat
képviselő-testülete, Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete, Pereked Község
Önkormányzat képviselő-testülete által létrehozott Berkesdi Óvodafenntartó Társulás Társulási
Tanácsa, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §
és 87. §, 98. § (3) bekezdés, továbbá az államháztartásról szóló2011. évi CXCV. törvény 26. §,
27. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
13. §-a alapján a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja
meg:
PREAMBULUM
Berkesd, Ellend, Pereked, Szilágy önkormányzatok az óvodai nevelés kötelezően ellátandó
feladat hatékonyabb, gazdaságosabb ellátása érdekében, a közös cél megvalósítására és a közös
érdekérvényesítés elősegítése jegyében megállapodással Intézményfenntartó Társulást hoztak
létre.
I.
Általános adatok
1.1 A Társulás hivatalos neve: Berkesdi Óvodafenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás)
1.2 A társulás székhelye: 7664 Berkesd, Alkotmány u. 40.
1.3 Jogi személyiségű társulás létrehozásáról szóló határozatok:
 Berkesd községi Önkormányzat
60/2013.
(V.30.) Kt. határozat
 Ellend községi Önkormányzat
27/2013.
(V.30.) Kt. határozat
 Pereked község Önkormányzata
26/2013.
(V.30.) Kt. határozat
 Szilágy községi Önkormányzat
25/2013.
(V.30.) Kt. határozat
1.4 A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik.
1.5 A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
7664 Berkesd, Alkotmány u. 40.
 Berkesd Községi Önkormányzat
Képviseli: Kapitány Zoltánné polgármester


Szilágy Községi Önkormányzat

7664 Szilágy, Pécsváradi u. 2.
Képviseli: Papp Ferencné polgármester



Pereked Község Önkormányzata

7664 Pereked, Fő u. 28.
Képviseli: Náj József polgármester



Ellend Községi Önkormányzat

7744 Ellend, Petőfi u. 37.
Képviseli: Ott Mihályné polgármester

1.6 A jogi személyiségű társulás adatai:
1.6.1- Alapításának ideje: 2013. július 1.
1.6.2. Törzskönyvi száma: 815864
1.6.3. Jogi személyiséggel rendelkező társulás
1.6.4. Adószáma: 15815862-1-02
1.6.5. KSH számjel: 15815862-8411-327-02
1.6.6.Bankszámla száma: 11731001-15815862
1.6.7. Illetékességi területe: Berkesd, Ellend, Szilágy, Pereked
II.
A Társulás és intézménye feladat- és hatásköre
2.1. A Társulás működését és az általa ellátott feladatokat meghatározó jogszabályok:
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
2.1.1. A társulás a társulási megállapodásban foglalt feladatokat látja el az MÖTV. 88. §-94. §ában foglaltak szerint.
2.1.2. A társult önkormányzatok képviselő-testületei a közös feladat és hatáskör gyakorlásával
a Társulási Tanácsot bízzák meg.
2.1.3. A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
A területén a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározottak alapján
az óvodai nevelés feladatának biztosítása a Berkesdi Óvoda és Konyha közös fenntartásával.
A Társulás alaptevékenységi besorolása:
államháztartási szakágazat:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
6.3 Kormányzati funkciók:
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
2.2.1. A közös fenntartású intézmény megnevezése:
Berkesdi Óvoda és Konyha
Székhelye: 7664 Berkesd, Alkotmány u. 51.
OM azonosítója: 201675
Az intézmény törzsszáma: 798208
A közös fenntartású intézmény által ellátott feladatok:
A Berkesdi Óvoda és Konyha tevékenységi körébe tartozik:

1. Az intézmény alapfeladata:
- óvodai nevelés valamint egységes óvodai-bölcsődei ellátás
a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése
2. Egyéb köznevelési szakmai feladatok:
- gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
- intézményen kívüli gyermekétkeztetés
2.2.2. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei
A Társult tagok megállapodnak, hogy a tárulás alapvető célja a társult települések közigazgatási
területein az óvodai nevelés és gyermekétkeztetés megszervezése társulási formában, melyet
közös intézmény fenntartásával valósítanak meg.
2.2.3. Az intézmény jogállása, gazdálkodása:
Önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv, képviseli az óvoda vezetője. A Berkesdi
Óvoda és Konyha elemi költségvetéssel rendelkezik. A költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási

feladatait – megállapodás alapján - a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

III.
A Társulás szervezete, működése
3.1.1. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulás tagjait a Tanácsban az
önkormányzatok polgármesterei képviselik. A polgármestert akadályoztatása esetén az
alpolgármester helyettesíti. A társulási tanács ülésén a társult önkormányzat jegyzője,
aljegyzője tanácskozási joggal részt vehet.
3.1.2. A Társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai
által átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörben.
A Társulási Tanács kizárólagos feladata
a) a szervezeti és működési szabályzat megállapítása;
b) a költségviselés arányának megállapítása;
c) a tisztségviselők megválasztása;
d) a közösen fenntartott intézmény vezetőjének kinevezése
A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a Társulás saját maga
állapítja meg a szervezeti és működési szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ).
3.1.3. A Társulási Tanács megalakulása: A Társulási Tanács megalakul, ha a Mötv. 88. § (2)
bekezdése alapján a képviselő-testületek mindegyike minősített többséggel jóváhagyta a
társulási megállapodást, valamint a Társulási Tanács alakuló ülése minősített többséggel
kimondta megalakulását.

3.1.4. Szavazatarány: A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. Minden
településnek - Berkesd kivételével - 1 szavazatszáma van, Berkesd település 2 szavazattal
rendelkezik.
3.2. A Társulási ülés:
3.2.1. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök jogosult összehívni.
Együttes akadályoztatásuk esetén az ülést a korelnök hívja össze.
3.2.2. A Társulási Tanács működésére a Társulási Megállapodásban és az SzMSz-ben
foglaltakat kell alkalmazni.
3.2.3. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok több mint fele, de
legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van. Határozatképtelenség esetén
az eredeti időpontot követő 1 napon túli, de 30 napon belüli időpontra kell az újabb ülést
összehívni.
3.2.4. Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata
szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét.
3.2.5. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét.
3.2.6. Minősített többség szükséges:
 a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez;
mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges (a megállapodás
módosítása, megszüntetése érdekében az arra okot adó körülmény/indítvány felmerülésétől
számított 30 napon belül a Tanács ülését össze kell hívni, míg a képviselő-testületi ülést
további 30 napon belül kell megtartani);
 a pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési
hozzájárulás meghatározásához, továbbá a Társulás költségvetésének elfogadásához,
módosításához és a zárszámadás elfogadásához;
 zárt ülés elrendeléséhez;
 a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabásáról való döntés,
 közösen fenntartott intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése
 a társulásból történő kizárás,
 abban az ügyben, amit az SZMSZ meghatároz.
3.2.7. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök, és
a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője/aljegyzője vagy Társulási Tanács által

felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről és a Baranya Megyei
Kormányhivatal vezetőjéhez 15 napon belül történő megküldéséről a Tanács elnöke
gondoskodik.

IV.
A Társulás és intézménye működtetésével kapcsolatos finanszírozás, ellenőrzés
4.1. A Társulás éves költségvetés alapján gazdálkodik. Költségvetésébe beépül a Berkesdi
Óvoda és Konyha Óvoda elemi költségvetése (finanszírozás).
4.2. A Társulás és intézménye bevételei:
- normatív állami hozzájárulás, egyéb kiegészítő közoktatási hozzájárulás
- Amennyiben a felhasználási kötöttséggel igényelt és kapott feladatalapú támogatás nem nyújt
elég fedezetet az intézmény fenntartására, a többletköltséget a társulásban résztvevő
önkormányzatok gyermeklétszám arányosan osztják meg egymás között, a hozzájárulás
összegét a Tanács a költségvetés elfogadásával egyidejűleg állapítja meg.
4.3. Az éves működési támogatást minden hónap 10. napjáig köteles a Társulás tagja a gesztor
önkormányzat számára utalni.
4.4 A Társulás és intézménye gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Bogádi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el. A gazdálkodással közvetlenül összefüggő részletes szabályokat
a költségvetési szervre vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készített szabályzatok
rögzítik.
4.5. A Társulás gazdálkodásának részletszabályait, a kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés rendjét a Közös Hivatal belső szabályzataiban foglaltak szerint látja el. Ahol a
szabályzat a polgármestert említi, ott az elnököt kell érteni.
4.6. A Társulás ellenőrzését célszerűségi és gazdaságossági szempontból a Pécsi Többcélú
Agglomerációs Társulás belső ellenőre látja el.
V.
Záró rendelkezések
5.1. Egyéb, az SzMSz-ben és a társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az
MÖTV. társulásokra és a képviselő-testület működésére vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
5.2. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2018. szeptember 1. napján lép hatályba,
egyidejűleg hatályát veszti a 2016. december 27-én elfogadott, 2017. január 1-től hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzat.
Berkesd, 2018. szeptember 1.
Kapitány Zoltánné
elnök

Záradék:
A Berkesdi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2018. július 26. napján megtartott
ülésén a 6/2018. (VII.26.) számú határozatával a Szervezeti és Működési Szabályzatot
jóváhagyta, ezzel egyidőben a 2016. december 27-én elfogadott, 2017. január 1-től hatályos
SZMSZ-t hatályon kívül helyezte.
Berkesd, 2018. szeptember 1.

Kapitány Zoltánné
elnök

Törzskönyvi alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám
(PIR):

815864

Elnevezés:

BERKESDI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS

Székhely:

7664 Berkesd, Alkotmány utca 40.

Alaptevékenység államháztartási
szakágazata:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
tevékenysége

Alaptevékenység fő TEÁOR
kódja:

8411 Általános közigazgatás

Adószám:

15815862-1-02

KSH statisztikai számjel:

15815862-8411-327-02

Vezető:

Kapitány Zoltánné

Kinevezés kezdete:

2014.11.30.

Megye:

Baranya megye

Pénzügyi körzet:

9232 Berkesdi Óvodafenntartó Társulás

Alapítás (elrejt)

Alapítás időpontja:

2013.07.01.

Törzskönyvi bejegyzés
dátuma:

2013.06.14.

Alapítói jog gyakorlója - 4 darab (elrejt)

332808 BERKESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (7664 Berkesd, Alkotmány utca 40)
335007 ELLEND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (7744 Ellend, Petőfi utca 37)
335018 PEREKED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (7664 Pereked, Fő utca 28)
335029 SZILÁGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (7664 Szilágy, Pécsváradi utca 2)
Jogi személyiségű társulások tagjai - 4 darab (elrejt)

332808 BERKESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (7664 Berkesd, Alkotmány utca 40)
335007 ELLEND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (7744 Ellend, Petőfi utca 37)
335018 PEREKED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (7664 Pereked, Fő utca 28)
335029 SZILÁGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (7664 Szilágy, Pécsváradi utca 2)

