
 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZÖS INTÉZMÉNY FENNTARTÁSÁRA
 
 

„A” Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselőtestülete, székhely:
Sajólászlófalva Vörösmarty u. 15. szám és
„B” Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete, székhely: Sajókápolna, 
Szabadság tér 25 szám
 
 
Önkéntes és szabad elhatározásunkból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös 
előnyök és az arányos teherviselés alapján társulást hoznak létre az alábbi feltételek szerint:
 

1./ Társulás neve: Sajólászlófalva - Sajókápolna Önkormányzat Intézményfenntartó 
Társulása. 

Az intézmény székhelye: 3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty u. 19/A
Az intézmény irányító szerve: Sajólászlófalva Önkormányzat Képviselőtestülete

 

2./ A Sajólászlófalvai Önkormányzat és a Sajókápolnai Önkormányzat megállapodnak a 
3.  pontban meghatározott közös intézmény fenntartásában. 

3./ A társuló felek közül Sajólászlófalva község tulajdonát képezi a Községi Óvoda, 
amelynek címe: 3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty u. 19/A sz. 

4./A szerződő felek közül a tulajdon 100 %-a Sajólászlófalva Község tulajdona. 

5./ A szerződő felek a 3. pontban meghatározott intézményben közös fenntartással látják 
el a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény által meghatározott óvodai nevelés és 
tankötelezettség teljesítéséhez szükséges felkészítést. 

6./ Közös intézmény fenntartásával kapcsolatos feladat és határköröket a székhely 
önkormányzat a társult önkormányzat egyetértésével látja el. 

7./ A megállapodás határozatlan időre szól. 

8./A szerződő felek az intézmény fenntartásának költségeit az alábbiak szerint állapítják 
meg. 

a.) normatív állami támogatás 
b.) az önkormányzatok által biztosított óvodai létszám arányos normatíván felüli 

önkormányzati támogatás 
c.) az óvoda sajátos bevételei 

 
  



9./ Az intézmény költségvetését a fenntartó önkormányzatok együttes testületi ülésen   
fogadják el. Szükség esetén ekkor döntenek az állami támogatáson felüli önkormányzati 
támogatás összegéről is. Az önkormányzati hozzájárulást első ízben a fenntartó 
önkormányzat költségvetésének elfogadását követő 3 napon belül, a továbbiakban, pedig 
minden 20. napjáig átutalni az intézmény számlájára. Az intézmény fenntartási költségei a 
társult költségek óvodai létszám arányában vállalják. 

10./ A társuláshoz csatlakozni a társuló felek mindegyikének egyetértése esetén lehet. Ha 
a társuló felek száma három vagy ennél több a csatlakozáshoz társuló több mint a felének 
egyetértése szükséges. 

11./ A társuló felek a társulási megállapodást az óvodai év közben nem mondhatják fel, 
azaz szeptember 01. – június 30. időszakban. 

 12./ A társuló felek fontos okból, a társulásból kizárhatják azt a tagot, amely díjfizetési 
kötelezettségét a székhely önkormányzat képviselőtestülete ismételt felhívása ellenére 
határidőben nem teljesíti. 

13./ A szerződő felek a társulást akkor szüntethetik meg, ha az 5. pontban meghatározott 
feladat ellátásáról megfelelő színvonalon gondoskodni tudnak oly módon, hogy ez nem 
jelent sem, a tanulóknak, sem pedig a szülőknek aránytalanul nagy terhet. 

3.1 / A 13.pontban foglaltak biztosítása érdekében bármelyik fél kérheti a megyei 
fejlesztési tervre épített szakvéleményét. 

13.2  / A társulásban foglaltak ellenőrzésére bármely szerződő fél az 
önkormányzatok polgármesterei, ill. megbízásuk alapján az önkormányzati képviselő, 
bizottsága, vagy egyéb meghatalmazott jogosult. 

13.3 /A 13.2 pontban foglalt ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az 
ellenőrző, az intézmény vezető és székhely község polgármestere ír alá. 

14./ A társuló felek megállapodnak abban, hogy a székhely önkormányzat polgármestere 
kikéri a társult önkormányzat polgármesterének véleményét, s arról az önkormányzatok 
képviselőtestületét kellő időben tájékoztatja :

a.) a közös intézmény vezetőjének kinevezéséről, felmentéséről 
b.) a jogszabályban meghatározottakon felüli óvodai szünetek időpontjáról 
c.) a vállalkozási alapon folyó oktatásról pl: angol, tánc, stb. s azzal összefüggő 

szolgáltatás biztosításáról 
d.) az intézmény gazdálkodási jogkörének meghatározásáról, átszervezéséről, a nevének 

módosításáról 
e.) a költségtérítésen és a szociális alapon adható kedvezményekről, valamint 
f.) az intézmény tevékenységének értékeléséről. 

 
15./ A székhely önkormányzat polgármestere tájékoztatja a társult önkormányzat 
polgármesterét: a nevelési és pedagógiai programokról, valamint az óvodai 
foglalkozásokon kívüli egyéb foglalkozások lehetőségéről

 



16./ A társult önkormányzat igényei szerint az intézmény helyet biztosít a helyi 
társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdek érvényesítésének 
segítéséhez, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása 
érdekében.

 
17./ A társuló felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseiket 30 napon belül rendezik.

 
18./ A 17. pontban foglaltak eredményessége esetén a társuló felek a Megyei 
Önkormányzati Érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság 
állásfoglalását kérik ki.

 
 

19./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény , a közoktatásról szóló1993. 
LXXIX. törvény, valamint a polgári törvényről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni.

 
 

20./ A szerződés mellékletét képezi a megállapodást, jóváhagyó döntést tartalmazó 
testületi ülésről készült határozat hitelesített jegyzőkönyvi kivonata.

 
 
 

Sajólászlófalva, 2010. április 21.
 
 
 
 
 
…………………………………..                      ……………………………………
       Rácz Lajos                                                                      Vass Lajos 
 Sajólászlófalva község polgármestere       Sajókápolna község polgármestere
 
 
 
Sajólászlófalva, 2010. április 21. 

 Ellenjegyezte: Berzyné Koterla Ildikó
körjegyző

 


