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MEGÁLLAPODÁS
Berkesdi Óvodafenntartó Társulás
Egységes szerkezetbe foglalva a 2018. szeptember 1-jén hatályba lépő módosításokkal1
A jelen megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselő-testületek
„Magyarország Alaptörvénye” 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) IV. fejezetében
foglaltak szerint az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai feladatok
megvalósítására, a Berkesdi Óvoda és Konyha költségvetési szerv közös fenntartásában állapodnak
meg.
A társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a következőképp
állapítják meg.
1. A társulás neve, székhelye, működési területe:
1.1. Neve: Berkesdi Óvodafenntartó Társulás
1.2. Székhelye: 7664 Berkesd, Alkotmány u. 40.
1.3. Működési területe: a társult települési önkormányzatok közigazgatási területe
2. A társulás tagjainak neve, székhelye, jogállása:
2.1. A társulás tagjainak neve, székhelye:
Berkesd Községi Önkormányzat

7664 Berkesd, Alkotmány u. 40.
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

2.2. A társulás jogállása:
A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (fő):
Berkesd
909
Szilágy
270
Ellend
232
Pereked
163
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A módosítások a szövegben vastag dőlt betűvel kerülnek jelölésre.
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4. A társulás időtartama:
társulási megállapodás határozatlan időtartamú.
5. A társulás pecsétje:
kör alakú, középen a Magyarország címere, a kör szélén a „Berkesdi Óvodafenntartó Társulás”
körbefutó felirattal.
6. A társulás által ellátott feladat és hatáskörök
6.1. A területén a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározottak
alapján az óvodai nevelés feladatának biztosítása a Berkesdi Óvoda és Konyha közös
fenntartásával.
6.2. 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
7. A közös fenntartású intézmény megnevezése:
Berkesdi Óvoda és Konyha
Székhelye: 7664 Berkesd, Alkotmány u. 51.
OM azonosítója: 201675
Az intézmény törzsszáma: 798208
8. A közös fenntartású intézmény által ellátott feladatok:
A Berkesdi Óvoda és Konyha tevékenységi körébe tartozik:
1. Az intézmény alapfeladata:
- óvodai nevelés valamint
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
9. 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

3

10. A társulás által fenntartott intézménnyel kapcsolatos rendelkezések:
10.1.
Alapító neve és székhelye: Berkesdi Óvodafenntartó Társulás (7664 Berkesd,
Alkotmány u. 40.)
10.2.
Irányítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye: Berkesdi Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa (7664 Berkesd, Alkotmány u .40.)
10.3.
Az alapítás költségeinek forrása alapítók szerint: a társult önkormányzatok
lakosságszám arányosan.
10.4.
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás útján, a mindenkori érvényben
lévő Kjt. szerint - meghatározott időtartamra - Berkesdi Óvodafenntartó Társulás Társulási
Tanácsa nevezi ki.
10.5.
Az intézmény működtetését a felek határozatlan időre vállalják, melynek módosítását,
megszüntetését a Társulás bármely tagja kezdeményezheti. A Társulás tagjai a közös
működtetés módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés
megküldésétől számított hatvan napon belül döntenek. A köznevelési intézmény
átszervezése esetén a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírásait figyelembe kell venni,
mely szerint átszervezésre csak július-augusztus hónapokban kerülhet sor.
11. A Társulás szervei:
A Társulási Tanács, az elnök, alelnök.
12. A társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szerv tagjainak szavazat aránya
12.1.
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.
12.2.
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).
12.3.
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.
12.4.
Szavazatarány: A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. Minden
településnek - Berkesd kivételével - 1 szavazatszáma van, Berkesd település 2 szavazattal
rendelkezik.
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13. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei:
13.1.
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.
13.2.
Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata
szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét.
13.3.
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.
13.4.
Minősített többség szükséges:
a) 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);
b) a pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges
települési hozzájárulás meghatározásához, továbbá a Társulás költségvetésének
elfogadásához, módosításához és a zárszámadás elfogadásához;
c) zárt ülés elrendeléséhez;
d) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabásáról való döntés,
e) közösen fenntartott intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése
f) a társulásból történő kizárás,
g) abban az ügyben, amit az SZMSZ meghatároz.
13.5.
A Társulási Tanács ülésének összehívása: A Társulási Tanács ülését az elnök,
akadályoztatása esetén az alelnök jogosult összehívni. Együttes akadályoztatásuk esetén az
ülést a korelnök hívja össze.
13.6.
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök,
és a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 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.
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14. A Társulási Tanács elnöke és alelnöke:
14.1.
A Társulási Tanács alakuló ülésén, minősített többséggel tagjai sorából elnököt,
alelnököt választ. Megbízatásuk határozatlan a polgármesteri mandátumuk idejére szól. Az
elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az alelnök személyére
az elnök tesz javaslatot. Az elnök és az alelnök tisztségét társadalmi megbízatásként külön
díjazás nélkül látja el.
14.2.
A Társulás elnöke:
a) önállóan képviseli a Társulást, a Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel
vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes
nevét önállóan írja alá,
b) intézkedik a Társulás kincstárnál vezetett nyilvántartásában szereplő adatok
változásának nyilvántartásba vétele iránt,
c) összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
d) gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének,
éves beszámolójának elkészítéséről,
e) a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
f) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás
működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
g) ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási
Tanács számára előírt,
h) a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a
Tagok nevében aláírja,
i) bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a
hatóságok, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közreműködő bármely
érdekeltet.
14.3.
A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének
megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok
szerint felel.
Az elnöki megbízatás megszűnik:
- polgármesteri tisztségének megszűnésével
- a Társulási Tanács által történő visszahívással,
- a társulás megszűnésével,
- lemondással,
- elhalálozással.
Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával
járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács
ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az alelnöki
megbízatás nem szűnik meg.
14.4.
A Társulás alelnökének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések
irányadóak. A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére alelnököt választ. Az
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alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. A Társulás alelnöke az elnök munkáját segíti,
illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti.
15. A Társulás működésével kapcsolatos feladatok ellátása
A Társulás működésével kapcsolatos munkaszervezeti feladatokat az irányító szerv által kijelölt
Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, amelynek biztosításáról külön megállapodás alapján a
Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal Berkesdi Kirendeltségen gondoskodik. A kirendeltség az
alábbi munkaszervezési feladatokat látja el :
a) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés, ügykezelés);
b) nyilvántartja a Társulásnak az OTP Banknál vezetett számlájának pénzforgalmát;
c) megszervezi a Társulás üléseit;
d) vezeti a Társulás üléseinek jegyzőkönyveit, és megküldi azokat a kormányhivatalnak;
e) a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a Társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó
tevékenységet végez;
f) intézi a Társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit;
g) intézi a számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, stb.;
h) elkészíti a Társulás költségvetési koncepcióját, költségvetésének tervezetét, féléves és éves
beszámolóját, az időközi költségvetési és mérlegjelentést;
i) folyamatosan végzi a társulás és az általa fenntartott költségvetési szerv könyvelési,
feladatlapú támogatás lehívás, elszámolás, vagyon-nyilvántartási feladatait
j) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács a feladatkörébe utal.
16. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes önkormányzatok
pénzügyi, vagyoni hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja
16.1.
A társulás működéséhez az intézmény közös fenntartásának fedezeteként szolgálnak a
jelen megállapodásban meghatározott feladatok ellátásához a mindenkori hatályos
költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú támogatások.
16.2.
Berkesd és Szilágy községi Önkormányzatok az intézmények működtetéséhez
szükséges további költségek fedezetét az igénybevett gyermek, és intézményi étkeztetésben
részt vevő létszám arányában saját költségvetési rendeleteikben biztosítják, melyet havi
bontásban a Társulás bankszámlájára utalnak át. Az egyes önkormányzatokat terhelő
hozzájárulások összegét együttes ülésen, az intézmény éves költségvetésének megalkotása
során állapítják meg az önkormányzatok képviselő testületei.
16.3.
A társulásban résztvevő önkormányzatok finanszírozási kötelezettsége az alábbiak
szerint alakul:
a) Szilágy községi Önkormányzat megfizeti Berkesd községi Önkormányzat részére a
költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú támogatások és az intézmény
tényleges költségvetése közötti összeg önkormányzatra jutó ellátotti létszámmal
arányos összegét.
b) Amennyiben Szilágy községi Önkormányzat a társulásból kilép, köteles megfizetni
feladatalapú támogatások és a tényleges kiadások Szilágy községre jutó ellátotti
létszámmal arányos összegét.
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16.4.
Berkesd községi Önkormányzat vállalja, hogy amíg Pereked, Ellend községi
Önkormányzatok e társulás tagjai, a feladatalapú támogatások és az intézmény tényleges
költségvetése közötti összeg, Pereked, Ellend községi Önkormányzatokra jutó ellátotti
létszámmal arányos összegét a 15.3. pontjában meghatározottak szerint megfizeti.
16.5.
Az Óvoda leltár szerinti felszerelései és ingóságai Berkesd és Szilágy
önkormányzatok osztatlan közös tulajdonát képezik, melyet a feladat ellátását szolgáló
intézmény használatába adnak át. A feladatellátásnak helyt adó Berkesd 112 hrsz-ú Óvoda
megnevezésű ingatlan vagyon 4/5 része Berkesd Községi Önkormányzat, 1/5 része Szilágy
Községi Önkormányzat tulajdonában áll.
16. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás
Abban az esetben, ha a társult önkormányzat határidőben nem tesz eleget a jelen megállapodás
szerinti és a tárulással szemben vállalt egyéb pénzügyi hozzájárulásának, az alábbi eljárás az
irányadó:
a) A fizetési határidő lejártát követő 15 napon belül a társulás székhely önkormányzatának
polgármestere írásban 8 napos fizetési határidő megjelölésével felszólítja az érintett
önkormányzatot fizetési kötelezettségének teljesítésére.
b) Amennyiben az érintett önkormányzat a felszólításban megjelölt határidő lejártáig nem
teljesíti fizetési kötelezettségét, a székhely önkormányzat polgármestere azonnali beszedési
megbízást – inkasszót – nyújt be a követelésre az önkormányzat bankszámlája terhére.
c) Amennyiben az érintett önkormányzat a társulással szemben fennálló tartozását a jelen
megállapodáson alapuló azonnali beszedési megbízás lejártát követő 60 napon belül nem
teljesíti, vele szemben adósságrendezési eljárás kezdeményezhető. Az adósságrendezési
eljárás kezdeményezéséhez a társult önkormányzatok több mint felének egyetértése
szükséges.
17. A társulás működéséről történő beszámolás
A társult települések polgármesterei képviselő-testületük felé, a társulás működéséről évente
legalább egy alkalommal, május 31-ig kötelesek beszámolni. A beszámoló tartalmazza a szöveges
értékelést és a Magyar Államkincstár felé leadott pénzügyi beszámoló pénzügyi adatait.
18. A társulás működésének ellenőrzési rendje
A társult önkormányzatok a társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységét a Társulás éves ellenőrzési
terve alapján független belső ellenőr közreműködésével ellenőrzik. A belső ellenőr megbízása az
elnök feladata.
19. A megállapodás módosításának feltételei
A megállapodást módosítani a Társulást alkotó önkormányzatok Képviselő-testületei döntésével
lehet. A módosításhoz valamennyi Képviselő-testület határozata szükséges. Eltérő rendelkezés
hiányában a módosítás hatálybalépése az a nap, amikor az azt módosító Képviselő-testületi
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határozatok közül a legutóbbit elfogadják. A megállapodás módosítását bármelyik, a társulásban
részt vevő önkormányzat kezdeményezheti.
20. A társulásból való kiválás, kizárás és csatlakozás feltételei
20.1.
A társult képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag azon községi önkormányzatok
képviselőtestületei részére teszik lehetővé melyek
- elfogadják a társulás célját,
- hatékonyan közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok költségkímélő megvalósításában
- s vállalják a költségek – így a többletköltségek- viselésének 15. pontban rögzített módját
- továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezően ismerik el.
20.2.
A társuláshoz csatlakozni kizárólag július-augusztus hónapokban lehet. A csatlakozni
kívánó önkormányzat képviselőtestületének a 20.1. pontban foglaltakra történő nyilatkozatát
tartalmazó határozatát a társult képviselő-testületekhez kell megküldeni.
20.3.
A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a társult képviselő testületek
lehetőségük szerint együttes ülés keretében minősített többséggel döntenek.
20.4.
A társulásból való kiválásra a Mötv. 89.§-ban leírtakat kell alkalmazni, azzal, hogy a
társulásból kiválni a tárgyév július-augusztus hónapjában lehet. A kiválni szándékozó tag
kiválási szándékát a társulási tanács részére tárgyév május 31-ig jelentheti be. A társult tag
kiválási kezdeményezésének elfogadásáról a társulás tagjai minősített többségű határozattal
döntenek.
20.5.
A társulásból való kizárásról a társulási tanács minősített többséggel dönt, ha a
kizárandó önkormányzat döntése, magatartása a többi önkormányzatnál önkormányzati
érdeket sért.
21. A Társulás megszűnése, megszűnés esetén a tagok egymással való elszámolásának módja
21.1.
A társulás megszűnik a Mötv. 90.§-ában leírt esetekben, illetve ha annak megszűnését
valamennyi tag Képviselő-testület határozattal kimondja. Megszűnik a társulás akkor is, ha
tagjainak száma 2 alá csökken.
21.2.
A társulás megszűnése esetén a vagyont a társult önkormányzatok között
hozzájárulásuk arányában kell felosztani. A társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a
közös tulajdon megszüntetése nem történhet olyan módon, hogy az esetleges közfeladat
vagy közszolgáltatás ellátását veszélyeztesse.
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22. Egyebek
A társulást a tagok 2013. július 1-től kezdődő hatállyal, határozatlan időre hozzák létre.
A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a képviselő testületek
nevében eljáró polgármesterek - mint az önkormányzati akarattal teljességgel meggyezőt h.h. saját
kezűleg aláírják.
Kelt: 2018. július 26.

Kapitány Zoltánné
Berkesd Község polgármestere

Papp Ferencné
Szilágy Község polgármestere

Ott Mihályné
Ellend Község polgármestere

Náj József
Pereked Község polgármestere
Ruppert Edina
jegyző
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Záradék:

A Berkesdi Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosítását a fenntartó
önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:
Berkesd községi Önkormányzat
Ellend községi Önkormányzat
Pereked község Önkormányzata
Szilágy községi Önkormányzat

58/2018.(VII.26.) Kt. határozat
23/2018. (VII.24.) Kt. határozat
16/2018. (VII.16.) Kt. határozat
34/2018. (VII.23.) Kt. határozat
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