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E l ő t e r j e s z t é s 

 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 15. 

napján megtartásra kerülő nyilvános ülésére 

Tárgy: Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Szerződése felülvizsgálata, módosítása és egységes szerkezetbe foglalása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Az Intézményfenntartó Társulás Társulási Szerződésének és Alapító Okiratának 

felülvizsgálata során meg kellett állapítani, hogy azok aktualizálásai elmaradtak. 

A társult települések polgármestereinek személye megváltozott, amely a Társulási 

Szerződésben nem lett átvezetve.  Ellentmondás volt a tekintetben is, hogy a Társulási Tanács 

elnöke nevesítve volt – a korábbi Balatonszemesi Polgármester személyében. 

A társulási tanács megalkotta a Szervezeti,- és Működési Szabályzatát, ahol a jogszabályoknak 

megfelelően az elnök személyére a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. szerint a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek delegáltjai egymás 

közül választanak elnököt.  

Ez a szabály került beépítésre az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Szerződésbe is. 

A módosított szerződés jóváhagyása az érintett Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 

jóváhagyását igényli. 

Határozati javaslat: 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Balatonszemes- 

Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Szerződésének 

módosítását a mellékelt, módosítással egységes szerkezetbe foglalt okirat alapján.  

Balatonszemes, 2022. december 8. 

 

 Németh Kornél Antalné 

 polgármester 

Látta: Glöckler Ferenc 

 jegyző 
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TÁRSULÁSI SZERZŐDÉS1 

(módosítással egységes szerkezetben) 

amely létrejött:  

Egyrészről Balatonőszöd Község Önkormányzata (képviselője: Antal János polgármester) Balatonőszöd 

Szabadság u. 89. és Somogytúr Község Önkormányzata (Képviselője: Takács János polgármester), 

másrészről Balatonszemes  Község Önkormányzata (képviselője: Németh Kornél Antalné polgármester) 

Balatonszemes Bajcsy- Zs. u. 23.  között az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel: 

A települési önkormányzatok képviselőtestületei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglaltak alapján a 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti 

helyi önkormányzati kötelező óvodai ellátásra önkéntes és szabad elhatározásukból, 

egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a szerint az óvodai köznevelési 

intézmény közös fenntartására önálló jogi személyiséggel rendelkező társulást (a továbbiakban: 

társulás) hoznak létre 2013. július 1. hatállyal, és biztosítják annak működési feltételeit. 

 
 

1. A társulás neve, székhelye: 
 

Neve: Balatonszemes-Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás. 

Székhelye: 8636 Balatonszemes, Bajcsy- Zs. u. 23. 

 

2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 
 

A társulás tagjainak neve: 

a) Balatonszemes Község Önkormányzata, 8636 Balatonszemes, Bajcsy- Zs. u. 23. 

Képviselője: A település mindenkori polgármestere 2020. október 4-től: Németh Kornél 

Antalné 

b) Balatonőszöd Község Önkormányzata, 8637 Balatonőszöd, Szabadság u. 89. 

Képviselője: A település mindenkori polgármestere Antal János 

c) Somogytúr Községi Önkormányzat, 8683 Somogytúr, Árpád u. 34. 

Képviselője: A település mindenkori polgármestere 2019.október 13-tól: Takács János 

 

3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 

 

2013. január 1-i állapot szerint: 2927 fő 

az Mötv. 146. (3) A 11. § (2) bekezdés b) pontja, 90. § (2) bekezdése, 98. § (8) és (11) bekezdése 

alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám: 

a, Balatonszemes: 1914 fő  65  % 

b, Balatonőszöd: 543 fő    19  % 

c, Somogytúr: 47 fő              16  % 

 

4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:  

 

A tevékenységi kör kiterjed a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározottak 

alapján: 

     - óvodai nevelési feladatok teljesítésére  

 
1 Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2022. december .... 
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A Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda fő tevékenysége: 

      - az óvodai nevelés és iskolai életmódra felkészítés a „Nevelési Program „szerint, 

      - óvodai intézményi étkeztetés. 

Az Mötv. 10. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok kötelezően látják el a törvényben 

meghatározott feladatokat. A Möt 13 § (1) bek. 6. pontjában rögzített óvodai ellátást közösen 

valósítják meg. E feladat,- és hatáskör közös tevékenységétől azt várják, hogy a feladatok 

megvalósítása szakszerűbbé válik.  

 

5. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány: 

 

az Mötv. 94. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati társulás döntéshozó szerve Balatonszemes- 

Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulási Tanácsa. Az Mötv. 94. § (2) 

bekezdése alapján a Társulási Tanács tagjai: a társult önkormányzatok képviselő-testületei által 

delegált tagok alkotják. 

Szavazatarányuk a 3./ pontban meghatározott lakosságszámhoz igazodik. 

. 

a, Balatonszemes: 1914  65  % 

b, Balatonőszöd: 543     19  % 

c, Somogytúr: 470   16  % 

A Mötv. 95. § (1) bek. alapján a  társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választhat. 

 

6. A döntéshozatalának módját, a minősített döntéshozatal eseteit: 

 

A Mötv. 94. § (4) bekezdése szerint a társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább két 

település képviselője és legalább 80 % szavazati arány jelen van. A javaslat elfogadásához legalább 

két település képviselőjének és az általuk képviselt lakossághoz képest legalább 80 %-os  igen 

szavazata szükséges. 

 

7. A közös fenntartású intézmény megnevezése: 

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és mini bölcsőde (8636 Balatonszemes, Szabadság u. 54.) 
 

8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek 

pénzügyi hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját: 

Az érintett önkormányzatok költségvetési rendeletben határozzák meg a január 1-jén beíratott 

(ellátott) gyermeklétszámhoz igazodva.  

 

9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás: 

A vitát a társult önkormányzatok igyekeznek egymás között békésen rendezni. Amennyiben ez 

eredménytelen a társulási tanács kezdeményezi a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek 

(fenntartó) összehívását és a közös testületi ülés döntése alapján kell eljárni.  
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10. A társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

gyakorlásának rendje:  

Társult önkormányzatok tényként nyugtázzák, hogy az intézmények épületei, ingatlanai és    

berendezései Balatonszemes Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen társulási 

szerződés teljesítése közös vagyont nem keletkeztet. 

 

11. Az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezések:  

Az alapítói jogokat és azok gyakorlásának részletes szabályait az alapító okirat tartalmazza. 

Részletes szabályokat a Szervezeti,- és Működési Szabályzat határozza meg.  

 

12. a társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját 

intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módja:  

Az ellátottak intézménybe történő szállítására külön megállapodás az irányadó. 

 

13. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei: 

A társulásban részt vevők részére az óvodai szolgáltatás azonos feltételekkel vehetők igénybe. A 

társulást alkotó önkormányzatok dönthetnek akként, hogy saját lakosaikra kiterjedően biztosítanak 

támogatást, kedvezményt  stb. (pl. nevelési év kezdési támogatás)  

 

14. Beszámolási kötelezettség: 

A társulási tanács a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal beszámolási  

kötelezettséggel tartozik. A beszámolás történhet külön-külön tartott képviselő testületi ülésen (de 

azonos tartalmú előterjesztéssel) vagy közös testületi ülés összehívásával. 

A beszámolást úgy kell ütemezni, hogy azon nemcsak szakmai, hanem pénzügyi számadás is 

történhessen. 

  

15. A társulás működésének ellenőrzési rendje: 

Célszerűségi és gazdasági ellenőrzés: 

 

a) A célszerűségi ellenőrzéseket a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

végzi - szükség esetén – a belső ellenőr bevonásával – aki megállapításairól tájékoztatja a 

társult önkormányzatokat. 

 

b) A gazdasági ellenőrzéseket – elfogadott éves munkaterv alapján – a belső ellenőr végzi. A 

belső ellenőr külön felhívásra gazdasági célvizsgálatokat is végez. 

A belső ellenőr megállapításairól tájékoztatja a társult önkormányzatokat. 

A társult önkormányzatok az intézményi költségvetések és zárszámadások tárgyalása során 

a működést célszerűségi és gazdasági szempontból is értékelik. 

 

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 (Balatonszemesi Közös 

Önkormányzati Hivatal) gondoskodik. 

 

16. A megállapodás módosításának feltételei:  

A Mötv. 88. § (2) bekezdése alapján a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének 

minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához. Az Mötv. 
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89. § (1) bekezdése alapján a társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó 

napjával lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. A (2) bekezdés 

alapján a társuláshoz való csatlakozásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat 

hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 

 

17. A társulásból történő kiválás és kizárás feltételei: az Mötv. 89. § (1) bekezdése alapján a 

társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás 

másként nem rendelkezik. A (2) bekezdés alapján a társulásból való kiválásról, ha törvény eltérően 

nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a 

társulási tanácsot értesíteni kell. A (3) bekezdés alapján a társulási tanács minősített többséggel 

dönt a társulásból történő kizárásról. 

 

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

módja:  

A társulás megszűnésének eseteit a Mötv. 91 §-a tartalmazza. 

A társulás során közös vagyon nem keletkezik, ezért az elszámolás az ellátottak után járó befizetési, 

támogatási kötelezettségekre korlátozódik. 

 

19. Amiben a képviselő-testületek megállapodtak. 

A Társulás, ill. társulási tanács munkaszervezeti feladatait a Balatonszemesi Közös Önkormányzati 

Hivatal költségtérítési igény nélkül látja el.  

 

Balatonszemes, 2013. július 1. 

 

ZÁRADÉK 

 

A Balatonszemes-Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodását a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei 2013. 07. 01. napi hatállyal az 

alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá: 

Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 123/2013. (VI.28.),  

Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 38/2013. (VI.28.) és  

Somogytúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2013. (VI.28.). 
 

 

 

A módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási szerződést 

 

 

Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő- testülete ...../2022. (XII.....),  

határozatával hagyta jóvá. 

 

Balatonszemes, 2022. december ... 

 

 

 

        Németh Kornél Antalné 

         Polgármester 
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Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselő- testülete ...../2022. (XII.....) határozatával 

hagyta jóvá 

 

Balatonőszöd, 2022. december ... 

 

 

 

 

 

        Antal János 

        polgármester  

 

 

Somogytúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ...../2022. (XII.....) határozatával 

hagyta jóvá  

 

 

 

Somogytúr, 2022. december ... 

 

 

 

 

 

        Takács János    

        polgármester  
 


