
Vaszar Község Polgármesterétől 

    8542 Vaszar, Fő u. 29. 

 

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 28-i ülésére 

 

Az önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 

2013. január 1-én hatályát veszítette. 

Takácsi, Vaszar, Gecse Községek Önkormányzatai e törvény alapján hozták létre 2008. 

augusztus 28-án Takácsi, Vaszar, Gecse Önkormányzatok Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményi Társulását. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) IV. fejezete tartalmazza 2013. január 1-től az önkormányzatok társulásairól szóló 

rendelkezéseket. 

A Mötv. csak a jogi személyiségű társulást, mint társulási formát ismer, ezért a Bóbita 

Napközi Otthonos Óvodát fenntartó önkormányzatoknak a jelenleg nem jogi személyiségű 

intézményfenntartó társulás helyett jogi személyiségű társulást szükséges létrehozniuk. 

 

E társulás lesz a továbbiakban az intézménnyel kapcsolatos irányító, fenntartó, működtető 

jogosítványok birtokosa. 

 

A jelenlegi társulás, mint fenntartó helyett jogi személyiségű társulás létrehozása az 

intézmény tevékenységét más formában nem érinti, az a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 4. § 11. pontja és 21. § (3) bekezdése alapján nem minősül az intézmény 

átszervezésének. 

 

Fentiek alapján Vaszar Község Önkormányzata, Takácsi Község Önkormányzata és Gecse 

Község Önkormányzata által 2008. augusztus 28-án kötött Takácsi, Vaszar, Gecse 

Önkormányzatok Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Társulása felülvizsgálata keretében 

Takácsi-Vaszar-Gecse Óvodafenntartó jogi személyiségű társulását hozzák létre. 

 

A változások átvezetése érdekében az óvoda alapító okiratát ennek megfelelően módosítják. 

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (V.28.) határozata 

1. Vaszar Község Önkormányzatának a Takácsi, Vaszar, Gecse Önkormányzatok Napközi 

Otthonos Intézményi Társulás Társulási megállapodását felülvizsgálta, ennek keretében jogi 

személyiségű társulás létrehozását határozza el Takácsi, Vaszar és Gecse községek 

önkormányzataival. 

2. Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takácsi-Vaszar-Gecse 

Óvodafenntartó Társulása Társulási Megállapodását az előterjesztés 1. melléklete szerint 

elfogadta.  

3. Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takácsi Bóbita Napközi Otthonos 

Óvoda Alapító Okiratának módosítását és annak egységes szerkezetét az előterjesztés 2. 

melléklete szerint elfogadta. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fellelhető technikai 

hiányosságokat saját hatáskörben pótolhatja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Vaszar, 2013. május 23.    Varga Péter polgármester 

 



1. melléklet 

 

 

Takácsi Község Önkormányzata, Vaszar Község Önkormányzata és Gecse Község 

Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

87. §-a alapján megállapodnak abban, hogy az óvodai feladatok ellátására jogi személyiségű 

társulást hoznak létre:  

Takácsi- Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás Társulási megállapodása 

1. A társulás neve, székhelye:  
1.1. Név: Takácsi-Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás  

1.2. Székhely: 8541 Takácsi, Petőfi u. 1.  

 

2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 
2.1. Takácsi Község Önkormányzata 8541 Takácsi, Petőfi u. 1. képviselője: Kunszt 

Szabolcs polgármester 

2.2. Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. képviselője: Varga Péter 

polgármester 

2.3. Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. képviselője: Istenes Gyula 

polgármester 

 

3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:  

3.1. Takácsi: 984 

3.2. Vaszar: 1603 

3.3. Gecse: 422 

 

4. A társulás működési területe: A tag önkormányzatok közigazgatási területe. 

 

5. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 

 

5.1.  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 6. pontjában foglalt feladatok ellátása.  

5.2.  A 4.1. pont alapján a társuló felek gondoskodnak – Közoktatási intézményi 

feladatellátás tekintetében: a társult önkormányzatok közigazgatási ellátási területén a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározottak alapján az 

óvodai nevelés, az iskolai életmódra felkészítésről a Takácsi község önkormányzat 

közigazgatási területén működő Takácsi Bóbita Otthonos Óvoda és a Vaszar község 

önkormányzat közigazgatási területén működő Napsugár Napközi Otthonos 

Tagóvoda közös működtetésével. 

Az oktatási intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatok ellátását biztosítja: 

Szakfeladatok: 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

889921 Szociális étkeztetés 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

562919 Egyéb étkeztetés 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

856012 Korai fejlesztés, gondozás 



 

 

 

6. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megillető 

szavazatarány 

 

6.1. A társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács 

6.1.1. A Társulási Tanács a társulásban résztvevő települési önkormányzatok 

polgármestereiből áll. A polgármestert akadályoztatása esetén az alpolgármester 

helyettesíti (Vaszar község esetében a polgármester által kijelölt alpolgármester), 

mindkettőjük akadályoztatása esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke. 

6.1.2.  A társulásban részt vevő települési önkormányzat jegyzője részt vehet a 

Társulási Tanács munkájában, melynek során tanácskozási jog illeti meg.  

6.1.3. A Társulási Tanács szükség szerint, de legalább évi 4 alkalommal tart ülést.  

6.2. A Társulási Tanács tagjainak 1-1 szavazata van. 

6.3.  A Társulási Tanács határozatképes, ha minden tagja jelen van. 

6.4. A Társulási Tanács kizárólagos feladata: 

6.4.1. az SZMSZ elfogadása és módosítása 

6.4.2.  a tagsági hozzájárulás megállapítása, 

6.4.3.  tisztségviselők megválasztása, 

6.4.4. az általa fenntartott költségvetési szerv vezetőjének kinevezése, 

6.4.5. a társulás éves költségvetésének megállapítása, zárszámadásának elfogadása, 

6.4.6. a felsoroltakon túl a Társulási Tanács saját maga határozza meg feladat- és 

hatáskörét. 

6.5. A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga 

állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatában. (Mötv. 93. § 6.)
1
  

6.6. A Társulási Tanács tagjai közül elnököt választ. Az elnök feladatait és hatáskörét a 

Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 

7. A döntéshozatalának módját, a minősített döntéshozatal eseteit 

 

7.1. A Társulási Tanács döntéseit egyszerű többséggel hozza. A döntés meghozatalához az  

összes tag szavazatainak több mint a fele szükséges.     

7.2. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges: 

7.2.1. zárt ülés elrendeléséhez, ha a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt 

pályázati tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene; 

7.2.2. a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, 

illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 

kiszabása;  

7.2.3. adósságrendezési eljárás megindításához; 

7.2.4. a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához; és 

7.2.5. abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 

7.3. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri az 

összes tagok szavazatainak kétharmadát.  

 

8. A közös fenntartású intézmény megnevezése: A társulás feladatait az önállóan működő 

költségvetési szerv, a Takácsi Bóbita Napközi Otthonos Óvoda útján látja el. 

 

                                                           
1
 Ez a kistérségiben itt volt, de a 6. pont a döntéshozatal módját, a minősített döntéshozatal eseteit tartalmazza, 

szerintem az a 6. ponthoz kellene…. 



8.1. Intézmény neve: Takácsi Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 

8.2. Székhelye: 8541 Takácsi, Petőfi u. 15. 

 

8.2.1. Tagintézménye: Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda 

8.2.2. Címe: 8542 Vaszar, Fő u. 16. 

 

8.3. Az Intézményt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a  

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előírásai alapján 5 évre 

megbízott, magasabb vezetőnek minősülő intézményvezető vezeti. 

 

8.4. A költségvetési szerv alapítói jogait Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete (8542 Vaszar, Fő u. 29.),  Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete (8541 Takácsi, Petőfi u. 1.), Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete (8543 Gecse, Kossuth u. 39.) gyakorolja.  

 

8.5.  A költségvetési szerv irányító, fenntartó, működtető  szervének  neve és 

székhelye: 
Takácsi- Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács 

 

8.6. Székhely: (Mötv. 93.§ 11.)8541 Takácsi, Petőfi u. 1. 

 

8.7. Irányító szerv vezetője: társulási tanács elnöke  

 

8.8. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 

 

8.9. Költségvetését Takácsi-Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás éves költségvetése 

tartalmazza.  

 

8.10. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 

látja el. 

 

8.11. A társulás által létrehozott költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói 

jogokat az elnök gyakorolja. A társulás által létrehozott költségvetési szerv dolgozói 

tekintetében az intézményvezető jogosult a munkáltatói jogok gyakorlására. 

 

9. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-

testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja:  

 

9.1. A társulás bevételei: 

 

9.1.1. központi költségvetésből nyújtott támogatás 

9.1.2. a társulás által elnyert támogatások, 

9.1.3.  önkormányzatok hozzájárulása, melynek összegét a Társulási Tanács állapítja 

meg. A hozzájárulás megállapítása, mértéke a Társulás éves költségvetésében 

kerül meghatározásra.  

9.1.4. jogi személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai, 

9.1.5. a társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből, 

rendezvényekből származó saját bevételek, 

9.1.6. alapítványoktól, pályázatokból származó bevételek, 



9.1.7. egyéb bevételek 

 

9.2.  A társulás intézménye működési és fejlesztési kiadásait a központi állami támogatás 

terhére kell biztosítani. 

9.3. Amennyiben a központi állami támogatás a Társulás által fenntartott intézmény 

működésére és fejlesztésére nem elegendő, a kiadásokhoz a társulási tagok a 

következők szerint járulnak hozzá:  

  

9.3.1. A kapott központi támogatás a székhely és a tagintézmény között az október 1-

jei létszám alapján kerül beszámításra. A társulás által fenntartott intézmény 

fenntartásához történő hozzájárulás fedezetét a székhely intézmény tekintetében 

Takácsi Község Önkormányzata, a tagintézmény tekintetében Vaszar és Gecse 

Község Önkormányzatai biztosítják – ez utóbbiak gyermeklétszám-arányosan 

saját költségvetésük terhére működési célú pénzeszköz átadással. 

9.3.2. A felújítási, fejlesztési kiadások teljes fedezetét székhely intézmény esetében 

Takácsi Község Önkormányzata, tagintézmény esetében Vaszar Község 

Önkormányzata biztosítja. 

9.3.3. Az önkormányzatok a székhely és a tagintézmény állami támogatáson felüli 

többletköltségei finanszírozásához szükséges összeget évente saját költségvetési 

rendeletükben biztosítják. A hozzájárulást a gazdálkodási feladatot ellátó Vaszari 

Közös Önkormányzati Hivatal havi bontásban, havi egyenlő részletekben minden 

hó végéig átutalással teljesít Takácsi-Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás 

számú számlájára.  A folyó évi költségvetés elfogadásáig az előző költségvetési 

évre elfogadott és teljes évre számított átadott pénzeszköz 1/12 része szerint 

kiszámított összeg kerül utalásra havonta előlegként. A költségvetés elfogadását 

követően 15 napon belül a különbözetet rendezni kell. 

9.3.4. A Vaszar, Fő u. 16. szám alatti tagintézmény ellátottjai után járó 

kedvezményes óvodai étkeztetés címén igénybe vett központi költségvetési 

támogatás Vaszar Község Önkormányzata által fenntartott Konyha által 

biztosított étkeztetés keretében kerül felhasználásra.  

9.3.5. A pályázatok önerő fedezetét a székhely intézmény esetében Takácsi Község 

Önkormányzata, a tagintézmény esetében Vaszar Község Önkormányzata 

biztosítja teljes egészében (mivel a tulajdon adott önkormányzaté lesz). 

 

10. A  társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó 

eljárás: Abban az esetben, ha társulás tagja (önkormányzat) határidőben nem tesz eleget a 

jelen megállapodás szerinti fizetési kötelezettségének, a következő eljárás az irányadó: 

10.1.  A fizetési határidő lejártát követő 15 napon belül a társulás elnöke írásban, 8 napos 

fizetési határidő megjelölésével felszólítja az érintett önkormányzatot fizetési 

kötelezettségének teljesítésére. 

10.2. Amennyiben az érintett önkormányzat a felszólításban megjelölt határidő lejártáig 

nem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy a jogosult társulás azonnali beszedési 

megbízást – inkasszót – nyújt be a követelésre az érintett önkormányzat által a 

felhatalmazó levélben megjelölt bankszámla terhére. 

10.3. Amennyiben az érintett önkormányzat fennálló tartozását jelen megállapodáson 

alapuló azonnali beszedési megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem teljesíti, 

vele szemben adósságrendezési eljárás kezdeményezhető.  

10.4. Az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyomtatványok ezen 

társulási megállapodás 1. mellékletét képezi. 

 



11. A társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek gyakorlásának rendje: A társulás vagyonnal nem rendelkezik.  

 

11.1. A székhely illetve a tagintézmény ingatlanainak felújításáról, a bennük lévő 

felszerelések, berendezések pótlásáról saját költségvetésük mellett a tulajdonos 

önkormányzatok gondoskodnak (ily módon a társult önkormányzatok között e körben 

közös tulajdon nem keletkezik). A felhalmozási, felújítási feladatokhoz szükséges 

fedezetet a tulajdonos önkormányzatok biztosítják. Ez a régiből van. A székhely 

intézmény esetében Takácsi Község Önkormányzata, a tagintézmény esetében Vaszar 

község önkormányzata. 

11.2. Amennyiben a társult önkormányzatok közösen kívánnak értéknövelő beruházásnak 

minősülő építési vagy szerelési munkát végezni, illetőleg jelentős felszerelés vagy 

nagyobb értékű ingóeszköz beszerzése történne, úgy ezen beruházásokat, 

beszerzéseket megelőzően a társult önkormányzatok külön megállapodást kötnek a 

költségek viseléséről. 

11.3. A11.2. pont alapján  keletkezett vagyonnövekmény a társulás tulajdonává válik. E 

körben a Társult Önkormányzatok a társulás megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon 

megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el. 

 

12. A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás 

kötelezettsége: A társulás éves gazdálkodásáról és működéséről a tárgyévet követő év 

április 30-ig beszámolót készít. 
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13. A társulás működésének ellenőrzési rendje: Az Áht. 27. § (4) bekezdése alapján a 

társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács 

munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik.  

 

14. A megállapodás módosításának feltételei: A társulási megállapodás módosítását, 

bármely tag önkormányzat kezdeményezheti a társulási tanács felé írásban - az erről szóló 

indokolást tartalmazó képviselőtestületi határozat megküldésével. Az ilyen 

kezdeményezésről a tanács a legközelebbi ülésén döntést hoz. 
3
  

 

14.1. A Társuláshoz csatlakozni július 1-gyel lehet. A csatlakozásról a képviselő-

testületnek legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni, és azt 

írásban a Társulási Tanácson keresztül a társulás tagjaival közölni.  

 

15. A társulásból történő kiválás és kizárás: A társulásból kiválni július 1. napjával lehet, a 

kiválásról szóló minősített többséggel hozott  döntést a képviselőtestület hat hónappal 

korábban köteles meghozni, és azt a Társulási Tanács útján a társulás tagjaival közölni. 

   

15.1. A Társulás tagjának jogviszonya megszűnik: 

15.1.1. ha a társulás megszűnik,  

15.1.2. a társulásból történő kiválással, 

15.1.3. kizárással, 

15.1.4. a törvény erejénél fogva 

15.1.5. bíróság jogerős döntése alapján. 
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15.2. A Társulási Tanács minősített többséggel elfogadott döntésével a július 1. napjával 

kizárhatja a társulásból a társulás azon tagját, amely a megállapodásban foglalt 

kötelezettségének – ismételt felhívásra – határidőben nem tett eleget.
4
  

 

16. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, 

módja:  

 

16.1. A tagság kiválással történő megszüntetése esetén a hozzájárulást a tagsági 

jogviszony időtartamára kell megfizetni. 

16.2. Amennyiben a kiválás miatt a kiváló tag illetékességi területén addig ellátott 

feladatok megszűnése következtében a Társulást fizetési kötelezettség terheli, ennek 

teljes összegét a kilépő tag viseli.  

16.3. A tagság megszűnéséből fakadó teljes körű elszámolást a kiváló tag és a társulás 

között az adott év mérlegét elfogadó Társulási Tanács állapítja meg és hagyja jóvá. 

16.4. Amennyiben a társulásból kiváló önkormányzat bármilyen cél vagy más központi 

alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem 

jogosítja fel arra, hogy a Társulási Tanács döntésével megvalósuló beruházásban az 

önkormányzati támogatást ne fizesse meg. A teljesítést követően a kilépés lehetősége 

számára az általános szabályok szerint nyílik meg. 

16.5. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás 

vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére 

bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  

 

17. A társulás munkaszervezeti feladataink ellátása: A Társulási Tanács munkaszervezeti 

feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) a társulás székhelyének közös 

hivatala, a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatala (továbbiakban: Hivatal) látja el.  

 

17.1. A munkaszervezeti feladatok ellátása magában foglalja az alábbiakat: 

17.1.1. előkészíti a Társulási Tanács üléseit és gondoskodik a döntések 

végrehajtásáról, 

17.1.2. összeállítja a költségvetés tervezetét és ellátja a költségvetés végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokat, 

17.1.3. elkészíti, elkészítteti a társulás pályázatait, és végzi azokat a szakmai 

feladatokat, melyekkel a társulás megbízza, 

17.1.4. ellátja a gazdálkodási feladatokat a Társulási Tanács és a Takácsi Bóbita 

Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában. 

17.1.5. ellátja az adminisztrációs feladatokat. 

 

17.2. A munkaszervezet működéséhez a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint járulnak hozzá.  

 

 

 

Takácsi, 2013. május  

 

ZÁRADÉK 
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1. A Takácsi-Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodása 

2013.06.30. nappal lép hatályba, határozatlan időre, ezzel egyidejűleg a 2008. 

szeptember 1-jén hatályba lépett Takácsi, Vaszar, Gecse Önkormányzatok Napközi 

Otthonos Óvoda Intézményi Társulása társulási megállapodása, és az ehhez 

kapcsolódó finanszírozási megállapodás hatályát veszti. 

 

1. melléklet 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 

 

Alulírott ……………………………………………………………………………............. 

(az önkormányzat neve és címe) jelen nyomtatvány aláírásával felhatalmazom a számlavezető 

hitelintézetemet, hogy a …………………………………..…………....-nál (a hitelintézet neve 

és címe) vezetett ………………………………………………………. számú számlámat a 

Takácsi-Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás által benyújtott azonnali beszedési megbízás 

alapján a ……… számla javára megterhelje. 

A felhatalmazás időtartama: 2013. év július 1. naptól visszavonásig érvényes. 

Jelen felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 

Megbízzuk Önöket, hogy a pénzügyi fedezet hiányában nem teljesíthető beszedési megbízás 

esetén a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglaltak 

szerint járjon el. 

Kelt: ……………………………………….. 

 

 

 …………………………………….. 

 a felhatalmazó önkormányzat cégszerű aláírása 

Záradék: 

……………………………………………….Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos 

számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Kedvezményezett Számlatulajdonossal 

szemben fennálló bármely követelését a számlatulajdonos számlája terhére felhatalmazó 

levélen alapuló beszedés útján érvényesítheti. Kijelentjük továbbá, hogy a fenti felhatalmazói 

nyilatkozat alapján benyújtott beszedési megbízást mindaddig teljesítjük, ameddig annak 

visszavonásáról a Kedvezményezett és a Számlatulajdonos együttesen, cégszerűen aláírt 

nyilatkozatukban nem rendelkeznek. 

…………………., 20….év ………………hó ………nap 

 

 

 …………………………….. 

      Hitelintézet 

 



 

 

Önkormányzat neve, határozat száma:   Polgármester neve és aláírása 

 

Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2013.(V…) határozata 

 

PH. 

     

 

 ______________________________  

 Kunszt Szabolcs 

 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testülete  …/2013.(V…) határozata 

 

PH. 

 

         

 ___________________________ 

 Varga Péter 

 

 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testülete  …/2013.(V…) határozata 

 

PH. 

 

 ____________________________  

  Istenes Gyula  

  



Alapító okirat  

egységes szerkezetben: 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Gecse Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése, 

valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése 

alapján a következő  - egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki.  

 

 

Alapító okirat 

Takácsi Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 

Takácsi, Petőfi u. 15. 

 

1./ Az intézmény neve: Takácsi Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 

 

2./ Az intézmény székhelye:  8541 Takácsi, Petőfi S. u. 15 

  

3./ Tagintézménye: Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda (röviden: Napsugár Óvoda) 

 

4./ Tagintézmény címe: 8542 Vaszar, Fő u. 16. 

  

5./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:   

  

Költségvetési szerv fajtája:  Helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv, közös 

fenntartású intézmény 

Köznevelési törvény szerint: Óvoda 

      

6./ Az intézmény alapítója:  Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

    8542 Vaszar, Fő u. 29. 

    Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

    8541 Takácsi, Petőfi u. 1. 

    Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

    8543 Gecse, Kossuth u. 39. 

 

7./ Működési területe: Takácsi, Vaszar, Gecse Önkormányzatok közigazgatási területe. 

 

8./ A költségvetési szerv irányító, fenntartó, működtető  szervének  neve és székhelye: 

 

Takácsi-Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 8541 Takácsi, Petőfi u. 

1. 

     

9./ Az óvoda önállóan működő költségvetési szerv.  

 

Költségvetését Takácsi-Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás éves költségvetése 

tartalmazza.  

A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

 

10./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 



Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb hétéves 

korig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai 

életet magában foglaló foglalkozások keretében zajlik. Az intézmény a gyermek részére 

biztosítja az egész napos ellátást, tízórait, ebédet, uzsonnát. 

 

11./  A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

  alapvető szakágazat: 851020 

  

 A költségvetési szerv szakfeladatai: 

851011 Óvodai nevelés 

889921 Szociális étkeztetés 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

856011 Pedagógiai szakszolgálat 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

856012 Korai fejlesztés, gondozás 

 

 

 

12./ A költségvetési szerv: 

 

 4 csoporttal működő  óvoda        

 Felvehető gyermeklétszám: 100 fő. 

 Takácsi, Petőfi u. 15. szám alatt:  1 óvodai csoporttal, férőhelyek száma 25 fő 

 Vaszar, Fő u. 16. szám alatt:   3 óvodai csoporttal, férőhelyek száma 75 fő 

 

13./ Az óvoda alaptevékenységén kívül vállalkozói tevékenységet nem folytat. 

 

14./ Az óvoda vezetőjét Takácsi-Vaszar-Gecse Óvodafenntátó Társulás Társulási Tanács 

bízza meg, öt évre nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján. A megbízás előkészítését és a pályázati eljárással kapcsolatos 

feladatokat Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az óvodavezető magasabb 

beosztású közalkalmazottnak minősül.  

Az óvodavezető önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az óvoda pedagógusai és fizikai 

állományú dolgozói, valamint a konyhai dolgozók tekintetében. 

 

 

15. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályai 

vonatkozik 

 

16./ A költségvetési szerv: 

      törzsszáma: 569677 

         OM azonosító: 036903 

         TEÁOR szám: 8520 

 statisztikai számjele: 15569671-8510-322-19 

 adóigazgatási azonosító száma: 15569671-2-19 

 társadalombiztosítási folyószámlaszáma: 154396 

 

17./ Az óvodai feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésre áll: 

 



Takácsi, Petőfi u. 15. szám alatti óvoda épülete és a hozzá tartozó udvar és kert, mely Takácsi 

Község Önkormányzatának tulajdona.  

Vaszar, Fő u. 16. sz. alatti óvoda épülete és a hozzá tartozó udvar és kert, mely Vaszar 

Község Önkormányzatának tulajdona. 

Az Önkormányzatok a tulajdonukban álló ingatlanokat 2013. június 30-től az Óvodafenntartó 

Társulás alapján a Bóbita Napközi Otthonos Óvoda használatába adják, ameddig a Bóbita 

Napközi Otthonos Óvoda a Társulási Megállapodás és ezen alapító okiratban meghatározott 

tevékenységet látja el. 

A vagyon feletti rendelkezési jog tulajdonuk szerint Takácsi és Vaszar Község 

Önkormányzatát illeti meg. 

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti tárgyi eszközök és 

fogyóeszközök. 

Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő és oktató feladatainak ellátásához 

szabadon használhatja a mindenkori vagyonvédelmi szabályok betartásával. 

Az óvoda a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 

felhasználni. 

 

Takácsi, 2013.  

 

     Kunszt Szabolcs                                                                                    Pfilfné Bagics Judit 

        polgármester                                                                                               jegyző 

 

 

Záradék: 

Az alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2013. július 1. 

Jelen alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) 

Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2013. (…….)  

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testülete   2013. (……..)  

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testülete  /2013. (……..)  

határozatával fogadta el. 

  

 

 

 


