2. NAPIREND

Ügyiratszám: 1/489/2013.
ELŐTERJESZTÉS

a Tapolca Város Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2013. május 31-i rendkívüli nyilvános együttes ülésére
Tárgy:

Feladatellátási szerződés megkötése óvodai ellátásra

Előterjesztő:

Császár László polgármester
Bolla Albert polgármester

Előkészítette:

Ughy Jenőné jegyző
Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Varga Béláné közoktatási referens

Megtárgyalja:

Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

Meghívott:

Frang Lászlóné, Tapolcai Óvoda vezetője
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései közül a IV.
fejezet a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozóan tartalmaz új szabályokat,
melyek értelmében 2013. január 1-től csak jogi személyiséggel rendelkező társulások
működhetnek.
Az Mötv. 146. § (1) bekezdése alapján a 2013. január 1. előtt megkötött
önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek 2013. június 30ig felül kell vizsgálniuk és az új szabályozásnak megfelelően módosítani.
A szabad társulás alkotmányos alapelve (Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont)
alapján az önkormányzati társulások a felülvizsgált és szükség esetén módosított,
„addigi társulási megállapodásuk”, valamint szervezeti és működési szabályzatuk
szerint működhetnek tovább. A társulás sorsa tehát továbbra is a tagok kezében van.
Szabadon dönthetnek a megszüntetésről, kiválásról, módosításról stb. egyetlen
törvényi korlát keretei között.
A felülvizsgálat eredményeként a társulásban részt vevő önkormányzatok
dönthetnek
 a társulás megszüntetéséről vagy
 a korábbi társulási megállapodás módosításáról.
A Tapolcai Óvodát Tapolca város és Raposka község tartja fenn társulási
megállapodás keretében, így ezt a megállapodást is a törvényi határidőn belül felül
kell vizsgálni.

Tapolca Város és Raposka Község Önkormányzatának Képviselő–testülete, mint a
Tapolcai Óvodát fenntartó önkormányzatok jogszabályi kötelezettségüknek tesznek
eleget azzal, hogy az eddig jogi személyiséggel nem rendelkező társulási
megállapodásukat felülvizsgálják. A felülvizsgálat eredményeként lehetne dönteni a
megállapodás módosításáról, hogy jogi személyiségű társulássá alakuljon át vagy a
megállapodás megszüntetéséről.
A társulási megállapodás módosítása (jogi személyiségű társulássá történő
átalakítása) bonyolítaná a feladatellátás adminisztrációját (törzskönyvi nyilvántartás,
egyéb működéssel kapcsolatos feladatok), finanszírozási többlettel nem járna és a
feladat a törvény alapján az „egyszerűbb” feladatellátási szerződéssel is megoldható.
A két önkormányzat között elszámolandó vagyon nem keletkezett.
A vezető óvónő tájékoztatása alapján Raposka településről átlagosan 4-5 gyermek
veszi igénybe a Tapolcai Óvoda szolgáltatásait. A lakosságszámot tekintve ez a szám
az elkövetkezendő pár évben sem fog jelentősen változni.
Fentiek alapján a „Közoktatási Intézmények Közös Fenntartására” létrehozott, 2008.
szeptember 18-án kelt társulási megállapodás megszüntetése látszik célszerűnek,
mely döntést köznevelési intézmény esetében május 31-ig kell meghozni.
Raposka település az óvodai nevelésről, mint az Mötv. 13. § (1) bekezdés 6. pontjában
meghatározott, helyben biztosítandó közfeladatról, 2013. június 1-től a Tapolca Város
Önkormányzatával kötött, az előterjesztés mellékletét képező feladatellátási
szerződés révén gondoskodik (1. mell.).
Az Mötv. 41. § (6) alapján „A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó
közszolgáltatások ellátására – jogszabályban meghatározottak szerint – … szerződést
köthet természetes- és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezettel.”
A társulási megállapodás megszüntetésével egyidejűleg az Óvoda alapító okiratát is
módosítani kell, így az előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmazza a módosítást,
valamit a módosítással egységes szerkezetű alapító okiratot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca
Város
és
Raposka
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Tapolcán 2008. szeptember 18-án kelt
„Közoktatási
Intézmények
Közös
Fenntartására”
létrehozott
társulási
megállapodásukat
felülvizsgálták
és
a
felülvizsgálat eredményeként a társulást közös
megegyezéssel megszüntetik.

II.
Raposka Község Önkormányzata a községben
lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek
óvodai nevelésben történő ellátását 2013. június
1-től a Tapolca Város Önkormányzatával kötött,
az 1. melléklet szerinti feladatellátási szerződés
révén biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
III.
A Képviselő-testület a Tapolcai Óvoda 2011.
november 1-jei hatállyal jóváhagyott alapító
okiratának módosítására kidolgozott alapító
okirat tervezetet 2013. június 1. hatállyal
jóváhagyja, és azt a 2. és 3. melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó
és az egységes szerkezetű alapító okiratot a
MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása, és az
intézmény részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Tapolca, 2013. május 28.

Bolla Albert
polgármester

Császár László
polgármester

1. melléklet
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Óvodai ellátásra
(tervezet)
amely létrejött
Raposka Község Önkormányzata, székhelye: 8300 Raposka, Fő u. 51. (a
továbbiakban: megbízó önkormányzat) képviseletében Bolla Albert polgármester;
Tapolca Város Önkormányzata, székhelye: 8300 Tapolca Hősök tere 15., (a
továbbiakban: megbízott önkormányzat) képviseletében Császár László
polgármester között, (továbbiakban együtt: felek) az alulírott napon és helyen, az
alábbi feltételek mellett:
1. Felek megállapodnak abban, hogy megbízó önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6.
pontjában meghatározott óvodai ellátásról, mint helyben biztosítandó
közfeladatról, a megbízott önkormányzattal kötött, jelen feladatellátási szerződés
alapján gondoskodik.
2. A megbízó önkormányzat közigazgatási területéről az óvodás korú gyermekeket
a megbízott által fenntartott Tapolcai Óvoda (8300 Tapolca, Dobó tér 5.), - mint
kötelező felvételt nyújtó köznevelési intézmény,- az alapító okiratban
meghatározott létszámkerete terhére felveszi, és óvodai nevelésben részesíti.
3. Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek által igénybe vett szolgáltatások után a
törvényes képviselők az étkezési térítési díjon kívül egyéb díjat nem fizetnek.
4. Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek a megbízott önkormányzat
közigazgatási területéről felvett gyermekekkel azonos módon részesülnek az
óvodai szolgáltatásokban.
5. A megbízó önkormányzat az e szerződés szerinti feladat ellátásáért a megbízott
önkormányzat által fenntartott óvodába járó gyermek után, az egy óvodásra jutó,
állami forrással és étkezési költségtérítéssel nem fedezett tervezett működési
kiadásokra a 2013. költségvetési évben hozzájárulást nem fizet. Felek a fizetendő
hozzájárulás mértékéről minden év költségvetésének elfogadásáig egyeztetést
folytatnak.
6. A nevelési évben Raposka település közigazgatási területéről beiratkozott
gyermekek számáról, adatairól a megbízó önkormányzat tárgyév február 15-ig
tájékoztatást kap.

7. A megbízó önkormányzat tárgyév február 15-ig jogosult tájékoztatásra az óvodai
nevelésre (valamint az egy gyermekre) jutó állami forrás összegéről, a tényleges
bekerülési költségekről.
8. E szerződést a felek 2013. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra kötik meg.
9. A felek a szerződést a nevelési évet megelőzően, az óvodai beiratkozás időpontja
előtt 1 hónappal mondhatják fel.
10. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.
11. E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező Tapolcai
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői a szerződést a szükséges
egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Tapolca, 2013. május 31.

Császár László
polgármester
Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében

Kötelezettségvállalással egyetért: 2013. május 31.
Ughy Jenőné
jegyző
Ellenjegyezte: 2013. május 31.
Schönherrné Pokó Ildikó
pénzügyi irodavezető

Bolla Albert
polgármester
Raposka Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében

2. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
Módosítás
(tervezet)
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Raposka Község Önkormányzat Képviselőtestülete által a Tapolcai Óvoda 2012. december 1-jei hatállyal kiadott alapító okirat szövege a
következő szövegrészekkel, kifejezésekkel illetve szavakkal módosul, illetve egészül ki:
1. A Tapolcai Óvoda alapító okiratának bevezető része az alábbiak szerint módosul:
„Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8.§ (1) bekezdése b) pontja, az (5) bekezdésében
foglaltak alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rend. 5.§ (1)-(2) bekezdése, és a köznevelésről szóló CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki”
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdése b) pontja és az (5) bekezdésében foglaltak alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése, és a
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító
okiratot adja ki:”
2.) A Tapolcai Óvoda alapító okiratának 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Létrehozásáról rendelkező határozat: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
174/2008. (VI. 27.) Kt. határozata”
3.) A Tapolcai Óvoda alapító okiratának 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Jogszabályban meghatározott feladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás.”
4.) A Tapolcai Óvoda alapító okiratának 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Szakfeladatok száma és megnevezése alaptevékenység:
Szakfeladat rend szerint:
562912
682002
851011
851012

Óvodai intézményi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása.
integrált formában”

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„Szakfeladatok száma és megnevezése alaptevékenység:
Szakfeladat rend szerint:
562912
680002
851011
851012

Óvodai intézményi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása”

5.) A Tapolcai Óvoda alapító okiratának 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Alapító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Raposka, Fő u. 51.”
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„Alapító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.”
6.) A Tapolcai Óvoda alapító okiratának 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Fenntartó neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Raposka, Fő u. 51.”
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„Fenntartó neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.”
7.) A Tapolcai Óvoda alapító okiratának 12. pontjában a „Tapolca Város Polgármesteri
Hivatal” szöveg helyébe a „Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.
8.) A Tapolcai Óvoda alapító okiratának 14. pontjában a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény” szöveg helyébe a „munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” szöveg
lép.
9.) A Tapolcai Óvoda alapító okiratának 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Irányító szerv neve, címe:
Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. és
Raposka Község Önkormányzata
8300 Raposka, Fő u. 51.”
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„Irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tapolca, 2013. május 31.
P.H.
Császár László
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző

Záradék:
A Tapolcai Óvoda alapító okirat módosítását (és így az egységes szerkezetű, új Alapító Okiratot)
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2013. (V. 31.) Kt. határozatával 2013. június 1.
hatállyal hagyta jóvá.
Tapolca, 2013. május 31.
P.H.
Ughy Jenőné
jegyző

3. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
egységes szerkezetben
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (1) bekezdése b) pontja és az (5) bekezdésében foglaltak alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. §
(1)-(2) bekezdése, és a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése
szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Költségvetési szerv neve:
Tapolcai Óvoda
Idegen neve: --Rövid neve: --OM azonosító: 201169
Székhelye: 8300 Tapolca, Dobó tér 5.
MÁK-nál nyilvántartott törzsszám: 764377
2. Létrehozásáról rendelkező határozatok:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2008. (VI. 27.)
Kt. határozata.
3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Barackvirág Óvoda
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
Kertvárosi Óvoda
8300 Tapolca, Darányi u. 4.
Szivárvány Óvoda
8300 Tapolca, Dobó tér 5.
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás.
5. Alaptevékenysége:
Szakágazati rend szerint:
851020 Óvodai nevelés
Az illetékes – a tanulási képességet vizsgáló vagy a fogyatékosság típusának megfelelő
országos – szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményével rendelkező azon
sajátos nevelési igényű gyermekek, akiknek nevelése integrált formában megvalósítható

– összhangban a nemzeti köznevelésről1szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában
meghatározottal– az alábbiak szerint:
Sajátos nevelési igényű gyermek, az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
6. Szakfeladatok száma és megnevezése alaptevékenység:
Szakfeladat rend szerint:
562912
680002
851011
851012

Óvodai intézményi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak határa a szerv kiadásaiban:
--8. Működési köre:
Tapolca város és Raposka község közigazgatási területén lakóhellyel,
illetve tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek.
9. Alapító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
10.

Fenntartó neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

11. Működtető neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
12. Gazdálkodási jogkör:
Önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv.
Az intézmény előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, amelyek
felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír.
A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti
egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi
támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül –
elláthat. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal 8300 Tapolca, Hősök tere 15. látja el.
13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján.
Az intézmény vezetője az óvodavezető, akit Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete határozott időre bíz meg, aki az
intézmény dolgozói felett munkáltatói joggal rendelkezik.

14. Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján,
és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.
15. Irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
16. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
17. Az intézmény típusa:

óvoda

18. Tagintézményei:
Székhelyen működő:
Intézményegység

Telephelyei:
Tagintézmény:

Tapolcai Óvoda
Szivárvány Intézményegysége
8300 Tapolca, Dobó tér 5.
Tapolcai Óvoda
Szivárvány Tagintézménye
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.

Tagintézmény:

Tapolcai Óvoda
Barackvirág Tagintézménye
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

Tagintézmény:

Tapolcai Óvoda
Kertvárosi Tagintézménye
8300 Tapolca, Darányi I. u. 6.

19. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.
20. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.
21. Maximális gyermek- tanuló létszám:
Csoportok száma:

630
21

fő
csoport

Feladatellátási hely szerinti bontásban:
Tapolcai Óvoda
Szivárvány Intézményegysége
8300 Tapolca, Dobó tér 5.

180 fő, amely 6 csoport,

Tapolcai Óvoda
Szivárvány Tagintézménye
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.
Tapolcai Óvoda
Barackvirág Tagintézménye
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
Tapolcai Óvoda
Kertvárosi Tagintézménye
8300 Tapolca, Darányi I. u. 6.

90 fő, amely 3 csoport,
180 fő, amely 6 csoport,
180 fő, amely 6 csoport

Tapolca, 2013. május 31.

P.H.

Császár László
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző

Záradék:
A Tapolcai Óvoda alapító okirat módosítását (és így az egységes szerkezetű, új Alapító
Okiratot) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
/2013. (V. 31.) Kt.
határozatával 2013. június 1. hatállyal hagyta jóvá.

Tapolca, 2013. május 31.
P.H.
Ughy Jenőné
jegyző

