Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
44/2013. (V.29.) KT határozata
Az óvodai feladatok intézményi társulási formában történő ellátására és működtetésére
létrehozott társulás megszűntetéséről

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata tudomásul veszi, hogy Nagyrév Község a
44/2012.(VII.23.) számú határozatában döntött a Cibakháza, Nagyrév Óvodai
Intézményi Társulás felmondásáról.
2. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata hozzájárul a társulás közös megszűntetéséhez.
3. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert a társulás
megszüntetéséről szóló, jelen határozat mellékletét képező szerződéssel kapcsolatos
további tárgyalások lefolytatására.
4. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza a jegyzőt az óvoda alapító
okiratának megváltoztatásával kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Felelős: A 3. pont vonatkozásában Hegyes Zoltán polgármester
A 4. pont vonatkozásában dr. Enyedi Mihály jegyző
Határidő: A 3. pont vonatkozásában 2013. május 31
a 4. pont vonatkozásában a képviselő testület júniusi ülése.
A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert,
Fekete Géza alpolgármester,
Dr. Enyedi Mihály jegyzőt,
Sej János polgármestert, (Nagyrév)
Keresztes Anita jegyzőt (Nagyrév)
A képviselő-testület tagjait - Helyben
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt - Szolnok
Irattárat
Cibakháza, 2013. május 22.

Hegyes Zoltán
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Megállapodás társulás megszűnéséről
amely létrejött egyrészről Nagyrév Község Önkormányzata (Székhelye: 5463, Nagyrév,
Árpád út 78., Adószáma:
, statisztikai számjele:
, bankszámlaszáma:
, képviseli: Sej János polgármester)
másrészt Cibakháza Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 5462 Cibakháza, Szabadság tér
5.
Adószáma:
15732918-2-16,
statisztikai
számjele:
15732918-8411-321-16,
bankszámlaszáma: 11745042-15409838, képviseli Hegyes Zoltán polgármester) között az
alábbiak szerint:
Előzmények
1. Szerződő felek 2008. VII. 30-án megállapodást kötöttek egymással óvodai oktatás

intézményi társulási formában történő ellátásáról és működtetéséről. A megállapodás
célja az akkori jogszabályi előírásokhoz való alkalmazkodás, mellyel az
önkormányzatok igénybe tudták venni az akkor biztosított ösztönző normatívákat. A
normatív finanszírozás időközben változott. Jelenleg az önkormányzatokat nem fűzi
érdek ahhoz, hogy pusztán finanszírozási okok miatt fenntartsák a társulást. Előzőekre
tekintettel Nagyrév Község Önkormányzata a 44/2012.(VII.23.) számú határozatában
döntött az óvodai intézményi társulás felmondásáról. Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata a fenti döntést tudomásul véve 36/2013.(IV.25.) KT határozatába
foglalt elvi döntéssel kimondta, hogy az óvoda átszervezéséről szóló végleges döntését
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (3) bekezdésében előírt
egyeztetések lefolytatása és vélemények beszerzése után hozza meg. Az egyeztetések
lefolytatására felkérte a település polgármesterét és jegyzőjét.
Az egyeztető tárgyalásokat a települések képviselői 2013. április 26. napján
lefolytatták. A tárgyalás során kialakított közös feltételeket jelen szerződésbe
foglalják.
A szerződés tárgya
2. Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük fennálló óvodai intézményi társulást közös

megegyezéssel megszűntetik 2013. augusztus 31. napjával.
Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük fennálló óvodai intézményi társulásra
vonatkozó társulási megállapodást 2013. augusztus 31. napjával hatályon kívül
helyezik.
3. A

megszűntetés Nagyrév Község Önkormányzatának 44/2012.(VIII.23.)
határozatán alapul, melyben a társulási megállapodás felmondásáról döntött.

sz.

A közös vagyonnal való elszámolás szabályai
4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a társulási vagyonnal való elszámolást a társulási

megállapodásban foglaltaktól eltérően jelen megállapodás keretei között folytatják le.
5. Szerződő felek rögzítik, hogy a társulás vagyonát jelen szerződés 1. sz. melléklete

szerinti 2012. dec. 31-én hatályos leltárban foglaltak képezik.
6. Szerződő felek kijelentik, hogy a cibakházi tagintézmény leltárában szereplő

vagyontárgyak Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában maradnak. A
nagyrévi tagintézmény leltárában szereplő vagyontárgyak Nagyrév Község
Önkormányzatának tulajdonában maradnak.
7. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata, mint a társulás gesztora vállalja, hogy helyt

áll az esetleges leltárhiányért. Az esetleges igazolt és mindkét fél által elismert
leltárhiányt megtéríti Nagyrév Község Önkormányzata részére. Az esetleges
leltárhiányról külön jegyzőkönyv készül.
8. A leltárban nem szereplő, a leltárkészítést követően beszerzett tárgyi eszközök, azon

település önkormányzatát illetik meg, ahol az adott eszköz található állandó jelleggel.
Ezen elszámolásról a 2013. évi leltárt követően a szerződő felek külön jegyzőkönyvet
készítenek.
9. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés képviselő testületek által történő

elfogadását követően elszámolnak egymás között az őket megillető normatívákkal.
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata átutalja Nagyrév Község részére a
megállapodás 2. számú melléklete szerinti normatívákat.
10. A végleges elszámolást a társulás megszűnését követően a 2013. évre vonatkozó éves

beszámoló mindkét település önkormányzata által történő elfogadását követő egy
hónapon belül kell elkészíteni, melyről a szerződő felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
A társulásban foglalkoztatottak jogviszonyának rendezése
11. Szerződő

felek megállapodnak, hogy a tagintézményekben foglalkoztatott
közalkalmazottakat, munkavállalókat az alábbiak szerint veszik át, illetve kerülnek
továbbfoglalkoztatásra a jelen megállapodás alapján az intézményekbe:
Nagyrév:

2 fő óvónő, 1 fő dajka

Cibakháza: 11 fő óvónő, 5 fő dajka, 1 fő pénztáros, 1 fő takarító/gyermekgondozó
Vegyes rendelkezések
12. Szerződő felek rögzítik, hogy Nagyrév Község Önkormányzata …../2013 (V. …) sz.

képviselő-testületi határozatával, Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 44/2013.
(V.29.) sz. képviselő-testületi határozatával döntött a jelen szerződés megkötéséről.

13. Szerződő felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban

egyeztetéssel próbálják eldönteni. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén,
a jelen szerződéssel összefüggő jogvitáik esetére Szerződő felek alávetik magukat a
Kunszentmártoni Járásbíróság (pertárgy értéktől függően a Szolnoki Törvényszék)
kizárólagos illetékességének.
14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem rögzített

kérdésekben a korábban megkötött társulási megállapodás szabályit, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv
rendelkezéseit valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

Hatályba léptető rendelkezések
15. Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba.
16. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. sz. melléklet: A társulási vagyonról szóló 2012. dec. 31-én hatályos leltár.
2. sz. melléklet: A társulás tagjait megillető normatívákat rögzítő táblázat.
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt aláírták.
Nagyrév, 2013. május …..

………………………………
Nagyrév Község Önkormányzata
képviseli
Sej János
polgármester

Cibakháza, 2013.május…..

………………………………
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
képviseli
Hegyes Zoltán
polgármester

2. sz. melléklet
A normatíva elszámolás alapja, Nagyrévet megillető normatíva

2013. januártól 2013. decemberig

884 000 ft normatíva

Havonta

73 667

2013. május 31. (5 hónap)

368 333

2013. augusztus 31. (8 hónap)

589 333

……………………………
Nagyrév Község Önkormányzata
képviseli
Sej János
polgármester

…………………………………
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
képviseli
Hegyes Zoltán
polgármester

