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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének , Almásháza Önkormányzat 
Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva 
Önkormányzat Képviselő-testületének  2013. június 7.-én 18 óra  kezdettel megtartott 
együttes üléséről 
 
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet 
házasságkötő terem) 
  
Jelen vannak: 
Zalacsány Önkormányzat részéről:  
Nagy Lászlóné  polgármester  
Gondos József alpolgármester 
Cigli Ferenc képviselő  
Horváth Rudolf képviselő  
Rétiné Végh Katalin képviselő  
Stubics Imre képviselő 
Vajda Ildikó képviselő  
 
Almásháza Önkormányzat részéről: 
Németh Attila  polgármester  
Udvari József alpolgármester   
 
Tilaj Önkormányzat részéről: 
Senkó József polgármester  
Horváth Tibor alpolgármester 
Varga József képviselő 
Mersei Jenő képviselő 
Szakos Péter képviselő  
 
Ligetfalva  Önkormányzat részéről:  
Perge Jánosné polgármester 
Szabó László alpolgármester 
Galambos László  képviselő  
  
Kövécsné Kozma Györgyi jegyző tanácskozási joggal összes napirendhez 
Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal összes napirendhez 
 
Nagy Lászlóné  polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, 
hogy Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes- a 7 képviselőből 7 fő  
jelen van. Németh Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy Almásháza  Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes- a 3 
képviselőből 2 fő jelen van.   
Perge Jánosné polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, 
 hogy Ligetfalva  Önkormányzat Képviselő-testülete teljes létszámmal 3 fővel határozatképes.   
Senkó József polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, 
hogy Tilaj  Önkormányzat Képviselő-testülete teljes létszámmal 5 fővel határozatképes.  
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A Képviselő-testületek levezető elnöknek egyhangúlag Nagy Lászlóné polgármestert 
választották. 
 
Nagy Lászlóné polgármester javaslatot tett a napirendekre, Zalacsány Önkormányzat 
Képviselő-testülete,Almásháza  Önkormányzat Képviselő-testülete , Ligetfalva  
Önkormányzat Képviselő-testülete , Tilaj  Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendről 
szóló javaslatot egyhangúlag jóváhagyta. 
 
Napirend: 
 
1./Zalacsányi Csány László Óvoda intézményfenntartó társulás megszüntetése, a köznevelési 
szerződés és Alapító Okirat módosítás elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés ) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
2./ Körjegyzőség elszámolása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1./Zalacsányi Csány László Óvoda intézményfenntartó társulás megszüntetése, a 
köznevelési szerződés és Alapító Okirat módosítás elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés ) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet:  
 
Zalacsány község Polgármesterétől 
8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. 

ELŐTERJESZTÉS 
a Feladat-ellátási Szerződés elfogadásáról 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevtv.), valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) az 
önkormányzati társulásokra vonatkozó szabályokat megváltoztatta. A Mötv. 146. § (1) bekezdése alapján az 
önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek 2013. június 30-ig kell felülvizsgálniuk 
és átalakítaniuk. A polgármesterekkel történt előzetes egyeztetés alapján javasolom, hogy az 
Önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező, Társulási Tanáccsal működő társulás létrehozása helyett – 
mivel Almásháza községből 0, Ligetfalva községből 1, Tilaj községből 2 gyermek jár csupán az óvodába-  
fogadják el az intézményfenntartó társulás  2013. június 30. napjával történő megszüntetését.  
 
A hatályos társulási megállapodás alapján a tárulás megszűnik: 
       - ha a képviselőtestületek minősített többségű határozatukkal közös megegyezéssel 
         megszüntetik, 

 - bírósági jogerős döntése alapján, 
             - ha a társulás tagjainak száma kettő alá csökken 
 
A társulás fennállása alatt a társult Önkormányzatok által közösen szerzett   vagyonszaporulat a társulás 
tagjainak közös tulajdonát képezi, arra a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Mivel ilyen 
vagyon nem keletkezett, ezért annak kiadásáról nem kell rendelkezni. 
 
A Mötv. 13. § (1) bekezdése  6. pontja szerint    2013. január 1. napjától a köznevelésen belül  csak az óvodai 
ellátás kötelező önkormányzati feladat.  
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A Köznevtv. 74.§ (2) bekezdése és a Mötv. 87 §-a értelmében az óvodai nevelésről a települési önkormányzat 
intézmény fenntartása, vagy feladat-ellátási szerződés révén gondoskodik. 
  
A három  település Almásháza , Ligetfalva , Tilaj önkormányzata a kötelező óvodai nevelési feladatainak 
ellátásáról a gesztor önkormányzattal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai szerinti 
feladat-ellátási szerződés útján is gondoskodhat. A feladat-ellátási szerződés teljesítésében elsősorban a 
megállapodás 2. pontjában szereplő óvoda működik közre. A feladat-ellátási szerződésben rögzített módon a 
partner önkormányzat a közigazgatási területéről a gesztor önkormányzat által fenntartott óvodába járó gyermek 
után, az egy óvodásra jutó állami támogatással és térítési díjjal nem fedezett tényleges fenntartási költséget fizeti 
meg a gesztor önkormányzat részére. 
 
A három partner önkormányzattal az együttműködésünket az előterjesztés mellékletét képező feladat-ellátási 
szerződésekben megfogalmazottak szerint 2013. július 1. napjától javasolom  folytatni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. 
 
Zalacsány, 2013. május 27. 
       Nagy Lászlóné  
       polgármester 
 
 
Hozzászólás nem hangzott el, Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 
egyhangúlag , 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2013. (VI.07.) sz. KT határozat 
Zalacsány község Önkormányzata feladat-ellátási szerződést köt 2013.07.01. napjától 
határozatlan időre Ligetfalva Község Önkormányzatának Képviselőtestületével, Tilaj 
község Önkormányzat Képviselő-testületével, Almásháza község Önkormányzat 
Képviselő-testületével az ezen községben lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek 
óvodai nevelésben való részesítésére. A Képviselő-testület   a Feladat-ellátási Szerződést  
az előterjesztés 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására. A Képviselő-testület 2013.06.30. napjával a Zalacsányi Csány László 
Óvoda intézményfenntartó társulást – a társulásban résztvevő Önkormányzatok 
Képviselő-testületeivel egyetértésben- megszünteti a 2. sz. melléklet szerint. 

 
Felelős: Nagy Lászlóné   polgármester 
Határid ő:  2013. június 30. 

 
1. sz. melléklet a 21/2013 sz. határozathoz: 

 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
 
amely létrejött 
 
Ligetfalva Község Önkormányzata (székhelye: 8782 Ligetfalva, Petőfi u. 1, a továbbiakban: megbízó 
önkormányzat) képviseletében Perge Jánosné  polgármester; 
 
Zalacsány község Önkormányzata (székhelye: 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6, a továbbiakban: megbízott 
önkormányzat) képviseletében Nagy Lászlóné  polgármester között (a megbízó önkormányzat és a megbízott 
önkormányzat együtt a továbbiakban: felek) az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:  
 
1. A felek megállapodnak abban, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-a alapján a 

megbízó önkormányzat az óvodai nevelési feladatai ellátásáról a megbízott önkormányzattal kötött jelen 
feladat-ellátási szerződés alapján gondoskodik, mivel megbízó Önkormányzat a szakmai feltételeknek nem 
felel meg és nem tud saját maga óvoda intézményt fenntartani. 
 



 4

2. A felek megállapodnak abban, hogy megbízó önkormányzat közigazgatási területéről az óvodás korú 
gyermekeket  a megbízott által fenntartott Zalacsányi Csány László Óvoda (8782 Zalacsány, Dózsa u. 2.) 
mint kötelező felvételt nyújtó köznevelési intézmény felveszi, ott óvodai nevelésben részesülnek. 

 
3. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek által igénybe vett óvodai nevelési szolgáltatások után a 

törvényes képviselők az étkezési térítési díjon kívül egyéb díjat nem fizetnek. Az óvodai nevelésben 
részesülő gyermekek pedagógiai szakmai szolgáltatásban a megbízott önkormányzat közigazgatási 
területéről felvett gyermekekkel azonos módon részesülnek. 

 
4. A fenntartási hozzájárulás összegét Zalacsány Község Önkormányzata éves költségvetésében tervezi meg. 
Ligetfalva Önkormányzat , Tilaj Önkormányzat ,  Zalacsány Önkormányzat - az étkeztetési támogatást is 
beleértve- költségvetési támogatással csökkentett fenntartási  költséget az Önkormányzat illetékességi területéről 
az intézménybe járó óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek számának arányában viselik. A tanulói létszám a 
költségvetési évet megelőző év október 1.-i statisztikai adatok alapján kerül megállapításra. Almásháza 
Önkormányzat az étkezési térítési díj Önkormányzatra eső részén felül hozzájárulást nem fizet. 
 

5. A felek a tényleges költségekkel, bejáró illetve a feladatra ténylegesen járó állami támogatással a 
megbízó közigazgatási területéről az 4. pontban leírtak alapján számított tényleges létszám figyelembe 
vételével a tárgyévet követő április 30. napjáig számolnak el egymás közt. A különbözetet a felek 
egymás között rendezik. 

 
6. A nevelési évben a 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. július 1. napjától határozatlan időtartamra kötik meg. A felek a szerződést a 
nevelési évet megelőzően, az óvodai beiratkozás időpontja előtti közléssel mondhatják fel.  

 
9. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 

10. E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező keszthelyi székhelyű bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői és pénzügyi ellenjegyzők a szerződést a szükséges 
egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá.  
 
Zalacsány, 2013. június 7. 
 
 
Nagy Lászlóné       Perge Jánosné 
Zalacsány község Polgármestere  Ligetfalva község Polgármestere 
 
Ellenjegyzem: 
 
 
Dr. Bognár András 
Mb. jegyző   
 
Záradék: 
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződést …/2013. (……) 
önkormányzati határozatával jóváhagyta. 
 
Zalacsány, 2013. június 7.                                                  Nagy Lászlóné  

polgármester 
 
Záradék: 
Ligetfalva Község Önkormányzata a feladat-ellátási szerződést …/2013. (……) önkormányzati határozatával 
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jóváhagyta. 
 
Ligetfalva , 2013. június 7.                                                   Perge Jánosné  
                                                                                                Polgármester  
 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS  
amely létrejött 
 
Tilaj Község Önkormányzata (székhelye: 8782 Tilaj, Kossuth. u. 10. a továbbiakban: megbízó önkormányzat) 
képviseletében Senkó József  polgármester; 
 
Zalacsány község Önkormányzata (székhelye: 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6, a továbbiakban: megbízott 
önkormányzat) képviseletében Nagy Lászlóné  polgármester között (a megbízó önkormányzat és a megbízott 
önkormányzat együtt a továbbiakban: felek) az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:  
1. A felek megállapodnak abban, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-a alapján a 
megbízó önkormányzat az óvodai nevelési feladatai ellátásáról a megbízott önkormányzattal kötött jelen feladat-
ellátási szerződés alapján gondoskodik, mivel megbízó Önkormányzat a szakmai feltételeknek nem felel meg és 
nem tud saját maga óvoda intézményt fenntartani. 

 
2.A felek megállapodnak abban, hogy megbízó önkormányzat közigazgatási területéről az óvodás korú 
gyermekeket  a megbízott által fenntartott Zalacsányi Csány László Óvoda (8782 Zalacsány, Dózsa u. 2.) mint 
kötelező felvételt nyújtó köznevelési intézmény felveszi, ott óvodai nevelésben részesülnek. 
 
3.Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek által igénybe vett óvodai nevelési szolgáltatások után a törvényes 
képviselők az étkezési térítési díjon kívül egyéb díjat nem fizetnek. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek 
pedagógiai szakmai szolgáltatásban a megbízott önkormányzat közigazgatási területéről felvett gyermekekkel 
azonos módon részesülnek. 

 
4. A fenntartási hozzájárulás összegét Zalacsány Község Önkormányzata éves költségvetésében tervezi meg. 
Ligetfalva Önkormányzat , Tilaj Önkormányzat ,  Zalacsány Önkormányzat - az étkeztetési támogatást is 
beleértve- költségvetési támogatással csökkentett fenntartási  költséget az Önkormányzat illetékességi területéről 
az intézménybe járó óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek számának arányában viselik. A tanulói létszám a 
költségvetési évet megelőző év október 1.-i statisztikai adatok alapján kerül megállapításra. Almásháza 
Önkormányzat az étkezési térítési díj Önkormányzatra eső részén felül hozzájárulást nem fizet. 
 
5.A felek a tényleges költségekkel, bejáró illetve a feladatra ténylegesen járó állami támogatással a megbízó 
közigazgatási területéről az 4. pontban leírtak alapján számított tényleges létszám figyelembe vételével a 
tárgyévet követő április 30. napjáig számolnak el egymás közt. A különbözetet a felek egymás között rendezik. 
 
6.A nevelési évben a 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. július 1. napjától határozatlan időtartamra kötik meg. A felek a szerződést a nevelési 
évet megelőzően, az óvodai beiratkozás időpontja előtti közléssel mondhatják fel.  
 
9.E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
10.E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező keszthelyi székhelyű bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői és pénzügyi ellenjegyzők a szerződést a szükséges 
egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá.  
 
Zalacsány, 2013. június 7. 
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Nagy Lászlóné       Senkó József  
Zalacsány község Polgármestere                     Tilaj község Polgármestere 
 
Ellenjegyzem: 
 
 
Dr. Bognár András                                                          Kövécsné Kozma Györgyi 
Mb. jegyző                                                              jegyző 
 
Záradék: 
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződést …/2013. (……) 
önkormányzati határozatával jóváhagyta. 
 
Zalacsány, 2013. június 7.                                                  Nagy Lászlóné  

polgármester 
 
Záradék: 
Tilaj Község Önkormányzata a feladat-ellátási szerződést …/2013. (……) önkormányzati határozatával 
jóváhagyta. 
   
Tilaj , 2013. június 7.                                                          Senkó József   
                                                                                                Polgármester  
 
 
  
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
amely létrejött 
 
Almásháza  Község Önkormányzata (székhelye: 8935 Almásháza, Béke u. 26. a továbbiakban: megbízó 
önkormányzat) képviseletében Németh Attila  polgármester; 
 
Zalacsány község Önkormányzata (székhelye: 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6, a továbbiakban: megbízott 
önkormányzat) képviseletében Nagy Lászlóné  polgármester között (a megbízó önkormányzat és a megbízott 
önkormányzat együtt a továbbiakban: felek) az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:  
 
1.A felek megállapodnak abban, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-a alapján a 
megbízó önkormányzat az óvodai nevelési feladatai ellátásáról a megbízott önkormányzattal kötött jelen feladat-
ellátási szerződés alapján gondoskodik, mivel megbízó Önkormányzat a szakmai feltételeknek nem felel meg és 
nem tud saját maga óvoda intézményt fenntartani. 

 
2.A felek megállapodnak abban, hogy megbízó önkormányzat közigazgatási területéről az óvodás korú 
gyermekeket  a megbízott által fenntartott Zalacsányi Csány László Óvoda (8782 Zalacsány, Dózsa u. 2.) mint 
kötelező felvételt nyújtó köznevelési intézmény felveszi, ott óvodai nevelésben részesülnek. 
 
3.Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek által igénybe vett óvodai nevelési szolgáltatások után a törvényes 
képviselők az étkezési térítési díjon kívül egyéb díjat nem fizetnek. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek 
pedagógiai szakmai szolgáltatásban a megbízott önkormányzat közigazgatási területéről felvett gyermekekkel 
azonos módon részesülnek. 

 
4. A fenntartási hozzájárulás összegét Zalacsány Község Önkormányzata éves költségvetésében tervezi meg. 
Ligetfalva Önkormányzat , Tilaj Önkormányzat ,  Zalacsány Önkormányzat - az étkeztetési támogatást is 
beleértve- költségvetési támogatással csökkentett fenntartási  költséget az Önkormányzat illetékességi területéről 
az intézménybe járó óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek számának arányában viselik. A tanulói létszám a 
költségvetési évet megelőző év október 1.-i statisztikai adatok alapján kerül megállapításra. Almásháza 
Önkormányzat az étkezési térítési díj Önkormányzatra eső részén felül hozzájárulást nem fizet. 
 
5.A felek a tényleges költségekkel, bejáró illetve a feladatra ténylegesen járó állami támogatással a megbízó 
közigazgatási területéről az 4. pontban leírtak alapján számított tényleges létszám figyelembe vételével a 
tárgyévet követő április 30. napjáig számolnak el egymás közt. A különbözetet a felek egymás között rendezik. 
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6.A nevelési évben a 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. július 1. napjától határozatlan időtartamra kötik meg. A felek a szerződést a nevelési 
évet megelőzően, az óvodai beiratkozás időpontja előtti közléssel mondhatják fel.  
 
9.E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
10.E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező keszthelyi székhelyű bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői és pénzügyi ellenjegyzők a szerződést a szükséges 
egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá.  
 
Zalacsány, 2013. június 7. 
 
 
Nagy Lászlóné       Németh Attila   
Zalacsány község Polgármestere                     Almásháza  község Polgármestere 
 
Ellenjegyzem: 
 
 
Dr. Bognár András                                                          Kövécsné Kozma Györgyi 
Mb. jegyző                                                              jegyző 
 
Záradék: 
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat ellátási szerződést …/2013. (……) önkormányzati 
határozatával jóváhagyta. 
 
Zalacsány, 2013. június 7.                                                  Nagy Lászlóné  

polgármester 
 
Záradék: 
Almásháza  Község Önkormányzata a feladatellátási szerződést …/2013. (……) önkormányzati határozatával 
jóváhagyta. 
   
Almásháza  , 2013. június 7.                                                Németh Attila    
                                                                                                Polgármester  
 
 
 
2.sz. melléklet a 21/2013. sz. határozathoz:  

Közoktatási intézmény közös fenntartására kötött 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE 

 
 

1./ Zalacsány Község Önkormányzat Képviselőtestület 8782 Zalacsány, Zalacsány község Önkormányzata, 
Ligetfalva község Önkormányzata, Tilaj község Önkormányzata és Almásháza község Önkormányzata, mint 
alapítók Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. , továbbá a köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény alapján a Zalacsányi Csány László Óvoda köznevelési intézmény fenntartására és 
működtetésére 2013. január 1. napjától hatályos  Társulási Megállapodását  megszüntetik 2013. június 30. 
napjával. 
 
2./  A társulás megszűnése miatti  elszámolás során alapítók és fenntartók megállapítják, hogy a társulás 
tartozással, követeléssel, és a társulási megállapodás 10. pontja szerinti  vagyon szaporulattal a megszűnés 
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időpontjában nem rendelkezik. 
 
A társulási megállapodás módosítását Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete    …/2013. (VI.07.), Tilaj 
Önkormányzat Képviselő-testülete …../2013.(VI.07.), Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 
…../2013.(VI.07), Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete …./2013. ( VI.07.) sz.  határozatával 
jóváhagyta. 
 
Zalacsány, 2013.  június 7.   
 

Nagy Lászlóné                         Senkó József                                  Perge Jánosné  
       Zalacsány község                            Tilaj község                                  Ligetfalva község 
       Polgármestere                                 Polgármestere                              Polgármestere 

 
Németh Attila                             Kövécsné Kozma Györgyi  

                               Almásháza község                      jegyző 
                               Polgármestere 
 
 
                                                                                   Dr. Bognár András 
       Mb.jegyző 
 
 
Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
22./2013.(VI.07.) sz. KT határozat 
Ligetfalva község Önkormányzata feladat-ellátási szerződést köt 2013.07.01. napjától 
határozatlan időre Zalacsány Község Önkormányzatának Képviselőtestületével, az ezen 
községben lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai nevelésben való 
részesítésére. A Képviselő-testület   Zalacsány község Önkormányzat  és Ligetfalva  
község Önkormányzat Feladat-ellátási Szerződését  az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint hagyja jóvá és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Képviselő-
testület 2013.06.30. napjával a Zalacsányi Csány László Óvoda intézményfenntartó 
társulást – a társulásban résztvevő Önkormányzatok Képviselő-testületeivel 
egyetértésben- megszünteti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint. 

 
Felelős: Perge Jánosné   polgármester 
Határid ő:  2013. június 30. 
 
 
1. sz. melléklet a 22/2013. sz. határozathoz: 

 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 

 
amely létrejött 
 
Ligetfalva Község Önkormányzata (székhelye: 8782 Ligetfalva, Petőfi u. 1, a továbbiakban: megbízó 
önkormányzat) képviseletében Perge Jánosné  polgármester; 
 
Zalacsány község Önkormányzata (székhelye: 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6, a továbbiakban: megbízott 
önkormányzat) képviseletében Nagy Lászlóné  polgármester között (a megbízó önkormányzat és a megbízott 
önkormányzat együtt a továbbiakban: felek) az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:  
 
1.A felek megállapodnak abban, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-a alapján a 
megbízó önkormányzat az óvodai nevelési feladatai ellátásáról a megbízott önkormányzattal kötött jelen feladat-
ellátási szerződés alapján gondoskodik, mivel megbízó Önkormányzat a szakmai feltételeknek nem felel meg és 
nem tud saját maga óvoda intézményt fenntartani. 
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2.A felek megállapodnak abban, hogy megbízó önkormányzat közigazgatási területéről az óvodás korú 
gyermekeket  a megbízott által fenntartott Zalacsányi Csány László Óvoda (8782 Zalacsány, Dózsa u. 2.) mint 
kötelező felvételt nyújtó köznevelési intézmény felveszi, ott óvodai nevelésben részesülnek. 
 
3.Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek által igénybe vett óvodai nevelési szolgáltatások után a törvényes 
képviselők az étkezési térítési díjon kívül egyéb díjat nem fizetnek. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek 
pedagógiai szakmai szolgáltatásban a megbízott önkormányzat közigazgatási területéről felvett gyermekekkel 
azonos módon részesülnek. 

 
4. A fenntartási hozzájárulás összegét Zalacsány Község Önkormányzata éves költségvetésében tervezi meg. 
Ligetfalva Önkormányzat , Tilaj Önkormányzat ,  Zalacsány Önkormányzat - az étkeztetési támogatást is 
beleértve- költségvetési támogatással csökkentett fenntartási  költséget az Önkormányzat illetékességi területéről 
az intézménybe járó óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek számának arányában viselik. A tanulói létszám a 
költségvetési évet megelőző év október 1.-i statisztikai adatok alapján kerül megállapításra. Almásháza 
Önkormányzat az étkezési térítési díj Önkormányzatra eső részén felül hozzájárulást nem fizet. 
 
5.A felek a tényleges költségekkel, bejáró illetve a feladatra ténylegesen járó állami támogatással a megbízó 
közigazgatási területéről az 4. pontban leírtak alapján számított tényleges létszám figyelembe vételével a 
tárgyévet követő április 30. napjáig számolnak el egymás közt. A különbözetet a felek egymás között rendezik. 
 
6.A nevelési évben a 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. július 1. napjától határozatlan időtartamra kötik meg. A felek a szerződést a nevelési 
évet megelőzően, az óvodai beiratkozás időpontja előtti közléssel mondhatják fel.  
 
9.E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
10.E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező keszthelyi székhelyű bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői és pénzügyi ellenjegyzők a szerződést 
a szükséges egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá.  
 
Zalacsány, 2013. június 7. 
 
 
Nagy Lászlóné       Perge Jánosné 
Zalacsány község Polgármestere  Ligetfalva község Polgármestere 
 
Ellenjegyzem: 
 
 
Dr. Bognár András 
Mb. jegyző   
 
Záradék: 
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződést …/2013. (……) 
önkormányzati határozatával jóváhagyta. 
 
Zalacsány, 2013. június 7.                                                  Nagy Lászlóné  

polgármester 
 
Záradék: 
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Ligetfalva Község Önkormányzata a feladat-ellátási szerződést …/2013. (……) önkormányzati határozatával 
jóváhagyta. 
 
Ligetfalva , 2013. június 7.                                                   Perge Jánosné  
                                                                                                Polgármester  
 
 
 

2. sz. melléklet a 22/2013. sz. határozathoz:  
 

Közoktatási intézmény közös fenntartására kötött 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE 
 
 

1./ Zalacsány Község Önkormányzat Képviselőtestület 8782 Zalacsány, Zalacsány község Önkormányzata, 
Ligetfalva község Önkormányzata, Tilaj község Önkormányzata és Almásháza község Önkormányzata, mint 
alapítók Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. , továbbá a köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény alapján a Zalacsányi Csány László Óvoda köznevelési intézmény fenntartására és 
működtetésére 2013. január 1. napjától hatályos  Társulási Megállapodását  megszüntetik 2013. június 30. 
napjával. 
 
2./  A társulás megszűnése miatti  elszámolás során alapítók és fenntartók megállapítják, hogy a társulás 
tartozással, követeléssel, és a társulási megállapodás 10. pontja szerinti  vagyon szaporulattal a megszűnés 
időpontjában nem rendelkezik. 
 
A társulási megállapodás módosítását Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete    …/2013. (VI.07.), Tilaj 
Önkormányzat Képviselő-testülete …../2013.(VI.07.), Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 
…../2013.(VI.07), Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete …./2013. ( VI.07.) sz.  határozatával 
jóváhagyta. 
 
Zalacsány, 2013.  június 7.   
 

Nagy Lászlóné                         Senkó József                                  Perge Jánosné  
       Zalacsány község                            Tilaj község                                  Ligetfalva község 
       Polgármestere                                 Polgármestere                              Polgármestere 

 
Németh Attila                             Kövécsné Kozma Györgyi  

                               Almásháza község                      jegyző 
                               Polgármestere 
 
 
                                                                                   Dr. Bognár András 
       Mb.jegyző 
 
 
 
Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2013. (VI.07.) sz. KT határozat 
Tilaj község Önkormányzata feladat-ellátási szerződést köt 2013.07.01. napjától 
határozatlan időre Zalacsány Község Önkormányzatának Képviselőtestületével, az ezen 
községben lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai nevelésben való 
részesítésére. A Képviselő-testület   Zalacsány község Önkormányzat  és Tilaj község 
Önkormányzat Feladat-ellátási Szerződését  az előterjesztés 1. számú melléklete szerint 
hagyja jóvá és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Képviselő-testület 
2013.06.30. napjával a Zalacsányi Csány László Óvoda intézményfenntartó társulást – a 
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társulásban résztvevő Önkormányzatok Képviselő-testületeivel egyetértésben- 
megszünteti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint. 

 
Felelős: Senkó József   polgármester 
Határid ő:  2013. június 30. 

 
 
1. sz. melléklet a 20/2013. sz. határozathoz: 
 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
amely létrejött 
 
Tilaj Község Önkormányzata (székhelye: 8782 Tilaj, Kossuth. u. 10. a továbbiakban: megbízó önkormányzat) 
képviseletében Senkó József  polgármester; 
 
Zalacsány község Önkormányzata (székhelye: 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6, a továbbiakban: megbízott 
önkormányzat) képviseletében Nagy Lászlóné  polgármester között (a megbízó önkormányzat és a megbízott 
önkormányzat együtt a továbbiakban: felek) az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:  
 
1.A felek megállapodnak abban, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-a alapján a 
megbízó önkormányzat az óvodai nevelési feladatai ellátásáról a megbízott önkormányzattal kötött jelen feladat-
ellátási szerződés alapján gondoskodik, mivel megbízó Önkormányzat a szakmai feltételeknek nem felel meg és 
nem tud saját maga óvoda intézményt fenntartani. 

 
2.A felek megállapodnak abban, hogy megbízó önkormányzat közigazgatási területéről az óvodás korú 
gyermekeket  a megbízott által fenntartott Zalacsányi Csány László Óvoda (8782 Zalacsány, Dózsa u. 2.) mint 
kötelező felvételt nyújtó köznevelési intézmény felveszi, ott óvodai nevelésben részesülnek. 
 
3.Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek által igénybe vett óvodai nevelési szolgáltatások után a törvényes 
képviselők az étkezési térítési díjon kívül egyéb díjat nem fizetnek. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek 
pedagógiai szakmai szolgáltatásban a megbízott önkormányzat közigazgatási területéről felvett gyermekekkel 
azonos módon részesülnek. 

 
4. A fenntartási hozzájárulás összegét Zalacsány Község Önkormányzata éves költségvetésében tervezi meg. 
Ligetfalva Önkormányzat , Tilaj Önkormányzat ,  Zalacsány Önkormányzat - az étkeztetési támogatást is 
beleértve- költségvetési támogatással csökkentett fenntartási  költséget az Önkormányzat illetékességi területéről 
az intézménybe járó óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek számának arányában viselik. A tanulói létszám a 
költségvetési évet megelőző év október 1.-i statisztikai adatok alapján kerül megállapításra. Almásháza 
Önkormányzat az étkezési térítési díj Önkormányzatra eső részén felül hozzájárulást nem fizet. 
 
5.A felek a tényleges költségekkel, bejáró illetve a feladatra ténylegesen járó állami támogatással a megbízó 
közigazgatási területéről az 4. pontban leírtak alapján számított tényleges létszám figyelembe vételével a 
tárgyévet követő április 30. napjáig számolnak el egymás közt. A különbözetet a felek egymás között rendezik. 
 
6.A nevelési évben a 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. július 1. napjától határozatlan időtartamra kötik meg. A felek a szerződést a nevelési 
évet megelőzően, az óvodai beiratkozás időpontja előtti közléssel mondhatják fel.  
 
9.E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
10.E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező keszthelyi székhelyű bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
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A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői és pénzügyi ellenjegyzők a szerződést a szükséges 
egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá.  
 
Zalacsány, 2013. június 7. 
 
 
Nagy Lászlóné       Senkó József  
Zalacsány község Polgármestere                     Tilaj község Polgármestere 
 
Ellenjegyzem: 
 
 
Dr. Bognár András                                                          Kövécsné Kozma Györgyi 
Mb. jegyző                                                              jegyző 
 
Záradék: 
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződést …/2013. (……) 
önkormányzati határozatával jóváhagyta. 
 
Zalacsány, 2013. június 7.                                                  Nagy Lászlóné  

polgármester 
 
Záradék: 
Tilaj Község Önkormányzata a feladat-ellátási szerződést …/2013. (……) önkormányzati határozatával 
jóváhagyta. 
   
Tilaj , 2013. június 7.                                                          Senkó József   
                                                                                                Polgármester  
 
 
2. sz. melléklet a 20/2013. sz. határozathoz: 
 

Közoktatási intézmény közös fenntartására kötött 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE 
 
 

1./ Zalacsány Község Önkormányzat Képviselőtestület 8782 Zalacsány, Zalacsány község Önkormányzata, 
Ligetfalva község Önkormányzata, Tilaj község Önkormányzata és Almásháza község Önkormányzata, mint 
alapítók Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. , továbbá a köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény alapján a Zalacsányi Csány László Óvoda köznevelési intézmény fenntartására és 
működtetésére 2013. január 1. napjától hatályos  Társulási Megállapodását  megszüntetik 2013. június 30. 
napjával. 
 
2./  A társulás megszűnése miatti  elszámolás során alapítók és fenntartók megállapítják, hogy a társulás 
tartozással, követeléssel, és a társulási megállapodás 10. pontja szerinti  vagyon szaporulattal a megszűnés 
időpontjában nem rendelkezik. 
 
A társulási megállapodás módosítását Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete    …/2013. (VI.07.), Tilaj 
Önkormányzat Képviselő-testülete …../2013.(VI.07.), Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 
…../2013.(VI.07), Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete …./2013. ( VI.07.) sz.  határozatával 
jóváhagyta. 
 
Zalacsány, 2013.  június 7.   
 

Nagy Lászlóné                         Senkó József                                  Perge Jánosné  
       Zalacsány község                            Tilaj község                                  Ligetfalva község 
       Polgármestere                                 Polgármestere                              Polgármestere 
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Németh Attila                             Kövécsné Kozma Györgyi  
                               Almásháza község                      jegyző 
                               Polgármestere 
 
                                                                                   Dr. Bognár András 
       Mb.jegyző 
 
 
Almásháza  Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 
16/2013.(VI.07.) sz. KT határozat 
Almásháza község Önkormányzata feladat-ellátási szerződést köt 2013.07.01. napjától 
határozatlan időre Zalacsány Község Önkormányzatának Képviselőtestületével, az ezen 
községben lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai nevelésben való 
részesítésére. A Képviselő-testület   Zalacsány község Önkormányzat  és Almásháza  
Önkormányzat Feladat-ellátási Szerződését  az előterjesztés 1. számú melléklete szerint 
hagyja jóvá és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Képviselő-testület 
2013.06.30. napjával a Zalacsányi Csány László Óvoda intézményfenntartó társulást – a 
társulásban résztvevő Önkormányzatok Képviselő-testületeivel egyetértésben- 
megszünteti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint. 

 
Felelős:   polgármester 
Határid ő:  2013. június 30. 

 
 
1. sz. melléklet a 16/2013. sz. határozathoz: 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
amely létrejött 
 
Almásháza  Község Önkormányzata (székhelye: 8935 Almásháza, Béke u. 26. a továbbiakban: megbízó 
önkormányzat) képviseletében Németh Attila  polgármester; 
 
Zalacsány község Önkormányzata (székhelye: 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6, a továbbiakban: megbízott 
önkormányzat) képviseletében Nagy Lászlóné  polgármester között (a megbízó önkormányzat és a megbízott 
önkormányzat együtt a továbbiakban: felek) az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:  
 
1.A felek megállapodnak abban, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-a alapján a 
megbízó önkormányzat az óvodai nevelési feladatai ellátásáról a megbízott önkormányzattal kötött jelen feladat-
ellátási szerződés alapján gondoskodik, mivel megbízó Önkormányzat a szakmai feltételeknek nem felel meg és 
nem tud saját maga óvoda intézményt fenntartani. 
 
2.A felek megállapodnak abban, hogy megbízó önkormányzat közigazgatási területéről az óvodás korú 
gyermekeket  a megbízott által fenntartott Zalacsányi Csány László Óvoda (8782 Zalacsány, Dózsa u. 2.) mint 
kötelező felvételt nyújtó köznevelési intézmény felveszi, ott óvodai nevelésben részesülnek. 
 
3.Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek által igénybe vett óvodai nevelési szolgáltatások után a törvényes 
képviselők az étkezési térítési díjon kívül egyéb díjat nem fizetnek. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek 
pedagógiai szakmai szolgáltatásban a megbízott önkormányzat közigazgatási területéről felvett gyermekekkel 
azonos módon részesülnek. 

 
4. A fenntartási hozzájárulás összegét Zalacsány Község Önkormányzata éves költségvetésében tervezi meg. 
Ligetfalva Önkormányzat , Tilaj Önkormányzat ,  Zalacsány Önkormányzat - az étkeztetési támogatást is 
beleértve- költségvetési támogatással csökkentett fenntartási  költséget az Önkormányzat illetékességi területéről 
az intézménybe járó óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek számának arányában viselik. A tanulói létszám a 
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költségvetési évet megelőző év október 1.-i statisztikai adatok alapján kerül megállapításra. Almásháza 
Önkormányzat az étkezési térítési díj Önkormányzatra eső részén felül hozzájárulást nem fizet. 
 
5.A felek a tényleges költségekkel, bejáró illetve a feladatra ténylegesen járó állami támogatással a megbízó 
közigazgatási területéről az 4. pontban leírtak alapján számított tényleges létszám figyelembe vételével a 
tárgyévet követő április 30. napjáig számolnak el egymás közt. A különbözetet a felek egymás között rendezik. 
 
6.A nevelési évben a 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. július 1. napjától határozatlan időtartamra kötik meg. A felek a szerződést a nevelési 
évet megelőzően, az óvodai beiratkozás időpontja előtti közléssel mondhatják fel.  
 
9.E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
10.E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező keszthelyi székhelyű bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői és pénzügyi ellenjegyzők a szerződést a szükséges 
egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá.  
 
Zalacsány, 2013. június 7. 
 
 
Nagy Lászlóné       Németh Attila   
Zalacsány község Polgármestere                     Almásháza  község Polgármestere 
 
Ellenjegyzem: 
 
 
Dr. Bognár András                                                          Kövécsné Kozma Györgyi 
Mb. jegyző                                                              jegyző 
 
Záradék: 
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat ellátási szerződést …/2013. (……) önkormányzati 
határozatával jóváhagyta. 
 
Zalacsány, 2013. június 7.                                                  Nagy Lászlóné  

polgármester 
 
Záradék: 
Almásháza  Község Önkormányzata a feladatellátási szerződést …/2013. (……) önkormányzati határozatával 
jóváhagyta. 
   
Almásháza  , 2013. június 7.                                                Németh Attila    
                                                                                                Polgármester  
 
 

2.sz. melléklet a 16/2013. sz. határozathoz: 
 
 
Közoktatási intézmény közös fenntartására kötött 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE 
 
 

1./ Zalacsány Község Önkormányzat Képviselőtestület 8782 Zalacsány, Zalacsány község Önkormányzata, 
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Ligetfalva község Önkormányzata, Tilaj község Önkormányzata és Almásháza község Önkormányzata, mint 
alapítók Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. , továbbá a köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény alapján a Zalacsányi Csány László Óvoda köznevelési intézmény fenntartására és 
működtetésére 2013. január 1. napjától hatályos  Társulási Megállapodását  megszüntetik 2013. június 30. 
napjával. 
 
2./  A társulás megszűnése miatti  elszámolás során alapítók és fenntartók megállapítják, hogy a társulás 
tartozással, követeléssel, és a társulási megállapodás 10. pontja szerinti  vagyon szaporulattal a megszűnés 
időpontjában nem rendelkezik. 
 
A társulási megállapodás módosítását Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete    …/2013. (VI.07.), Tilaj 
Önkormányzat Képviselő-testülete …../2013.(VI.07.), Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 
…../2013.(VI.07), Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete …./2013. ( VI.07.) sz.  határozatával 
jóváhagyta. 
 
Zalacsány, 2013.  június 7.   
 

Nagy Lászlóné                         Senkó József                                  Perge Jánosné  
       Zalacsány község                            Tilaj község                                  Ligetfalva község 
       Polgármestere                                 Polgármestere                              Polgármestere 

 
Németh Attila                             Kövécsné Kozma Györgyi  

                               Almásháza község                      jegyző 
                               Polgármestere 
 
 
                                                                                   Dr. Bognár András 
       Mb.jegyző 
 
 
A társulás megszüntetésének elfogadását követően Nagy Lászlóné polgármester előterjesztés 
alapján szavazásra tette fel a Zalacsányi Csány László Óvoda Alapító Okiratának módosítását. 
 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2013.(VI.07.) sz. KT határozat 
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsányi Csány László Óvoda 
Alapító Okiratának módosítását a mellékletnek megfelelően elfogadja. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosítása aláírására. 
Határid ő: 2013. június 30. 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Melléklet a 22/2013. sz. határozathoz: 
 

Zalacsányi Csány László Óvoda 
Alapító Okirat módosítása 

 
 
 
1./ Az Alapító Okirat preambuluma helyébe a következő lép: 
Zalacsány község Önkormányzata, mint alapító az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ának (5) 
bekezdésében, továbbá a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§-ának (3) bekezdésében foglaltak, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)Korm. Rendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdése alapján a Zalacsányi Csány László Óvoda alapító okiratát  az alábbiak szerint határozza meg. 
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2./  Az I./1. rész a következő 1.4 ponttal egészül ki: 
 
1.4 A Mötv. 146. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületnek 
2013. június 30-ig kell felülvizsgálnia és átalakítania. Az intézményfenntartó társulás 2013. június 30. napjával 
megszűnt. Ligetfalva község Önkormányzata, Tilaj község Önkormányzata, Almásháza község Önkormányzat 
vonatkozásában a költségvetési szerv feladat-ellátási szerződés alapján látja el az Alapító Okirat 8./pontja 
szerinti feladatokat  
 
3./ A 2. / pont helyébe a következő lép: 
 
2./Az  Intézmény alapító, fenntartó és működtető szerve, neve, székhelye:  
                           Zalacsány Községi Önkormányzat   
        8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. 
                A   fenntartói   irányítás   magában   foglalja   az   alapítói   jogokon   kívül   az   intézmény 
átszervezéséről,   megszüntetéséről,   tevékenységi   körének   módosításáról,   nevének megállapításáról és 
megváltoztatásáról szóló döntést is 
 
3./ A 3. / pont helyébe a következő lép: 
 
3./ Irányító szerv neve:   
                                           Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. 
 
4./ Az 5.1 pont helyébe a következő lép: 
 
5.1/A költségvetési szerv vezetője Zalacsány község Képviselőtestülete által határozott időre, 5 év időtartamra az 
2011. évi CXC. törvény szerinti feltételeknek megfelelő  és az 1992 évi XXXIII. tv. 23 §-a szerinti  pályázat 
útján választott intézményvezető.  Az intézmény vezetője gyakorolja az intézmény dolgozói   felett a 
munkáltatói jogokat. A pályáztatással kapcsolatos feladatokat a Zalacsány Község Önkormányzat polgármestere 
látja el.  
 
5./ A 9./ pont helyébe a következő lép: 
 
9./ Az  intézmény költségvetését Zalacsány Község Önkormányzata határozza meg. 
 
6./ A 9/b. pont helyébe a következő lép: 
  
b.) A 9/a pontban foglaltak be nem tartása esetén a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot visszavonhatja, illetve korlátozhatja. 
 
 
Az Alapító Okirat módosítását Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete …./2013.( VI.07.) sz.  
határozatával hagyta jóvá.  
Az Alapító Okirat módosítása 2013. július  1. napján lép hatályba. 
 
Zalacsány, 2013. június 7. 
 
 
Nagy Lászlóné      dr. Bognár András 
Polgármester       mb.jegyző 
 
 
 
 
2./ Körjegyzőség elszámolása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Nagy Lászlóné polgármester: A Körjegyzőség 2013.01.31. napjával megszűnt, a 2012. évi 
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decemberi és 2013. évi januári költségekkel most tudnak elszámolni, mivel a decemberi bért 
az állam megelőlegezte, de a könyvelési értesítő csak márciusban jött meg. Ligetfalva, Tilaj, 
Almásháza részére Zalacsánynak a kimutatás szerinti összegeket vissza kell fizetnie, mivel 
nem fogyott el a költségvetésben tervezett kiadás. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
23./2013.(VI.07.) sz. KT határozat 
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsány-Ligetfalva –Tilaj-
Almásháza községek Körjegyzőségének 2013.01.31. napjával történt megszűnése miatti 
elszámolást a mellékletnek megfelelően elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
 
Melléklet a 23./2013. sz. határozathoz: 
 Körjegyz őség 2013. január 31.-i beszámolója  

 Körjegyz őség kiadásai 2013. január 31. 

 E Ft. 

Sorsz. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat 

Teljesítés % 

1 Személyi juttatások 1 994 1 994 1 681 84 

2 Járulékok 512 512 407 79 

3 Dologi kiadások 401 401 523  

Költségvetési kiadások összesen 2 907 2 907 2 611 90 

       

Kiadások összesen 2 907 2 907 2 611 90 

  

 Körjegyz őség bevételei 2013. január 31. 

 E Ft. 

Sorsz. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat 

Teljesítés % 

1 Finanszírozási bevételek 2 907 2 907 2 606 90 

2 Előző évi pénzmaradvány 0 0 5 0 

Bevételek összesen 2 907 2 907 2 611 90 

       

 
 

Zalacsány,Tilaj, Ligetfalva, Almásháza, Körjegyz őség  

2013. január 31.-i pénzforgalom egyeztetése 

E Ft. 

 

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege 

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft. pénztár betét egyenlege 

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Összesen 

 

Bevételek 

 

Kiadások 

 

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege 

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft. pénztár betét egyenlege 
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Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Összesen 

    

 
 
 

Elszámolás 
Zalacsány Körjegyzőség 2013.01.31. napjáig 

( 2012. 12. hó és 2013.01. hó ) 
 
 
Település Eredeti előirányzat 

szerinti finanszírozás 
2013.01.31.-ig 
finanszírozott 
összeg 

Elszámolás szerinti 
finanszírozás 

Önkormányzat 
elmaradása (-), 
túlfizetése (+) 

Zalacsány 1036 fő 2200460 1898469 1967733 -69264 
Ligetfalva 55 fő 116820 116820 105380 +11440 
Almásháza 72 fő 152928 152928 137952 +14976 
Tilaj 206 fő 437544 437544 394696 +42848 
Összesen 1369 fő 2907752 2605761 2605761 0 
 

 
Ligetfalva  község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
23./2013.(VI.07.) sz. KT határozat 
Ligetfalva  község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsány-Ligetfalva –Tilaj-
Almásháza községek Körjegyzőségének 2013.01.31. napjával történt megszűnése miatti 
elszámolást a mellékletnek megfelelően elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Perge Jánosné  polgármester  
 
Melléklet a 23./2013. sz. határozathoz: 
 Körjegyz őség 2013. január 31.-i beszámolója  

 Körjegyz őség kiadásai 2013. január 31. 

 E Ft. 

Sorsz. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés % 

1 Személyi juttatások 1 994 1 994 1 681 84 

2 Járulékok 512 512 407 79 

3 Dologi kiadások 401 401 523  

Költségvetési kiadások összesen 2 907 2 907 2 611 90 

       

Kiadások összesen 2 907 2 907 2 611 90 

  

 Körjegyz őség bevételei 2013. január 31. 

 E Ft. 

Sorsz. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés % 

1 Finanszírozási bevételek 2 907 2 907 2 606 90 

2 Előző évi pénzmaradvány 0 0 5 0 

Bevételek összesen 2 907 2 907 2 611 90 

       

 
 

Zalacsány,Tilaj, Ligetfalva, Almásháza, Körjegyz őség  

2013. január 31.-i pénzforgalom egyeztetése 

E Ft. 
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Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege 

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft. pénztár betét egyenlege 

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Összesen 

 

Bevételek 

 

Kiadások 

 

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege 

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft. pénztár betét egyenlege 

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Összesen 

    

 
 
 
 
 

Elszámolás 
Zalacsány Körjegyzőség 2013.01.31. napjáig 

( 2012. 12. hó és 2013.01. hó ) 
 
 
Település Eredeti előirányzat 

szerinti finanszírozás 
2013.01.31.-ig 
finanszírozott 
összeg 

Elszámolás szerinti 
finanszírozás 

Önkormányzat 
elmaradása (-), 
túlfizetése (+) 

Zalacsány 1036 fő 2200460 1898469 1967733 -69264 
Ligetfalva 55 fő 116820 116820 105380 +11440 
Almásháza 72 fő 152928 152928 137952 +14976 
Tilaj 206 fő 437544 437544 394696 +42848 
Összesen 1369 fő 2907752 2605761 2605761 0 
 
Tilaj község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
21./2013.(VI.07.) sz. KT határozat 
Tilaj község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsány-Ligetfalva –Tilaj-
Almásháza községek Körjegyzőségének 2013.01.31. napjával történt megszűnése miatti 
elszámolást a mellékletnek megfelelően elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Senkó József  polgármester  
 
Melléklet a 21./2013. sz. határozathoz: 
 Körjegyz őség 2013. január 31.-i beszámolója  

 Körjegyz őség kiadásai 2013. január 31. 

 E Ft. 

Sorsz. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat 

Teljesítés % 

1 Személyi juttatások 1 994 1 994 1 681 84 

2 Járulékok 512 512 407 79 

3 Dologi kiadások 401 401 523  

Költségvetési kiadások összesen 2 907 2 907 2 611 90 

       

Kiadások összesen 2 907 2 907 2 611 90 
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 Körjegyz őség bevételei 2013. január 31. 

 E Ft. 

Sorsz. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat 

Teljesítés % 

1 Finanszírozási bevételek 2 907 2 907 2 606 90 

2 Előző évi pénzmaradvány 0 0 5 0 

Bevételek összesen 2 907 2 907 2 611 90 

       

 
 

Zalacsány,Tilaj, Ligetfalva, Almásháza, Körjegyz őség  

2013. január 31.-i pénzforgalom egyeztetése 

E Ft. 

 

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege 

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft. pénztár betét egyenlege 

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Összesen 

 

Bevételek 

 

Kiadások 

 

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege 

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft. pénztár betét egyenlege 

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Összesen 

    

 
 
 

Elszámolás 
Zalacsány Körjegyzőség 2013.01.31. napjáig 

( 2012. 12. hó és 2013.01. hó ) 
 
 
Település Eredeti előirányzat 

szerinti finanszírozás 
2013.01.31.-ig 
finanszírozott 
összeg 

Elszámolás szerinti 
finanszírozás 

Önkormányzat 
elmaradása (-), 
túlfizetése (+) 

Zalacsány 1036 fő 2200460 1898469 1967733 -69264 
Ligetfalva 55 fő 116820 116820 105380 +11440 
Almásháza 72 fő 152928 152928 137952 +14976 
Tilaj 206 fő 437544 437544 394696 +42848 
Összesen 1369 fő 2907752 2605761 2605761 0 
 
Almásháza  község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
17./2013.(VI.07.) sz. KT határozat 
Almásháza  község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsány-Ligetfalva –Tilaj-
Almásháza községek Körjegyzőségének 2013.01.31. napjával történt megszűnése miatti 
elszámolást a mellékletnek megfelelően elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Németh Attila  polgármester  
 
Melléklet a 17./2013. sz. határozathoz: 
 Körjegyz őség 2013. január 31.-i beszámolója  
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 Körjegyz őség kiadásai 2013. január 31. 

 E Ft. 

Sorsz. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat 

Teljesítés % 

1 Személyi juttatások 1 994 1 994 1 681 84 

2 Járulékok 512 512 407 79 

3 Dologi kiadások 401 401 523  

Költségvetési kiadások összesen 2 907 2 907 2 611 90 

       

Kiadások összesen 2 907 2 907 2 611 90 

  

 Körjegyz őség bevételei 2013. január 31. 

 E Ft. 

Sorsz. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés % 

1 Finanszírozási bevételek 2 907 2 907 2 606 90 

2 Előző évi pénzmaradvány 0 0 5 0 

Bevételek összesen 2 907 2 907 2 611 90 

       

 
 

Zalacsány,Tilaj, Ligetfalva, Almásháza, Körjegyz őség  

2013. január 31.-i pénzforgalom egyeztetése 

E Ft. 

 

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege 

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft. pénztár betét egyenlege 

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Összesen 

 

Bevételek 

 

Kiadások 

 

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege 

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft. pénztár betét egyenlege 

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Összesen 

    

 
 
 

Elszámolás 
Zalacsány Körjegyzőség 2013.01.31. napjáig 

( 2012. 12. hó és 2013.01. hó ) 
 
 
Település Eredeti előirányzat 

szerinti finanszírozás 
2013.01.31.-ig 
finanszírozott 
összeg 

Elszámolás szerinti 
finanszírozás 

Önkormányzat 
elmaradása (-), 
túlfizetése (+) 

Zalacsány 1036 fő 2200460 1898469 1967733 -69264 
Ligetfalva 55 fő 116820 116820 105380 +11440 
Almásháza 72 fő 152928 152928 137952 +14976 
Tilaj 206 fő 437544 437544 394696 +42848 
Összesen 1369 fő 2907752 2605761 2605761 0 
 
 
Több napirendi pont nem volt Nagy Lászlóné polgármester megköszönte a megjelenést és az 
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együttes ülést 18 óra 30 perckor berekesztette. 
 
      k.m.f. 
 

Nagy Lászlóné                         Senkó József                                  Perge Jánosné  
       Zalacsány község                            Tilaj község                                  Ligetfalva község 
       Polgármestere                                 Polgármestere                              Polgármestere 

 
Németh Attila                             Kövécsné Kozma Györgyi  

                               Almásháza község                      jegyző 
                               Polgármestere 
 
 
                                                                                   Dr. Prótár Henrietta 
          aljegyző 
 


