
 

 

J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 16-i 
  rendkívüli  nyílt ülésén 

 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai 

           Erzsébet képviselık 
            Hegedős László jegyzı 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket és Hegedős László jegyzıt. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja.  
 
Napirendi pontot a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni. 
 
Megkérdezi, van-e más napirendi pontra javaslat. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás létrehozásáról 
és fenntartásáról szóló megállapodás elfogadására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, a 
kérdésekre választ kaptunk, egyhangúan javasolja a testületnek elfogadásra. Az intézmény 
nevére tett javaslatot is elfogadta. 
 
Rédai János: bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk az elıterjesztést. Tavaly döntöttünk 
arról, hogy a Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba óvoda intézményfenntartó társulás 2013. 
június 30-i hatállyal megszüntetjük. Egyedül továbbra sem tudnánk fenntartani az intézményt, 
ezért egy társulást hozunk létre Örményes-Tiszatenyı-Kuncsorba településekkel, az 
önkormányzati hivatalt is e három település hozta létre. Új törvény szerint kell a társulást 
létrehozni. Jegyzı Úr olyan megállapodás-tervezetet készített, ami mindannyiunk számára 
elfogadható, s bízunk benne, hogy jól fog mőködni. Az eddigi, Fegyverneki Társulás is 
nagyon jó volt, és köszönetet mond az abban résztvevıknek, nem voltak elszámolási 
gondjaink sem. Minden társulást felül kell vizsgálni június 30-ig, ez fog történni a szociális 
intézménynél is. Elıretekintettünk és a Társulási Tanácsba Ács Gyuláné bizottsági elnököt 
javasoljuk, majd a szociális intézmény társulásába pedig Bana Lajosnét javasoljuk, a 
szakmaiságot vele tudjuk biztosítani. 
Az óvodatársulásnak Kuncsorba település lesz a székhelye. Az intézményvezetı részére elı 
van írva a végzettség, ez egyik település óvónıjének sincs meg. Gelléné Tokai Erzsébet 
kuncsorbai óvónı vállalta, hogy elvégzi a két éves vezetıképzést. Egyelıre megbízzuk az 
intézmény vezetésével, majd a képzés után pályáztatás útján történik a kinevezés.  
Javasolja az intézmény nevének a „Szivárvány Óvoda” elnevezést. 
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Ács Gyuláné: kérdezi, hogy a két éves tanfolyam költségét az önkormányzat fizeti, vagy lesz 
olyan pályázat, amibıl finanszírozhatja? 
 
Rédai János: saját költségén finanszírozza, ez eddig is így volt. 
 
Hegedős László: technikai megjegyzés, a megállapodás 7. pontjában az Örményesi Óvoda 
címe Iskola út „23.” 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
32/2013. (V.16.) önkormányzati határozat 
Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás létrehozásáról és 
fenntartásáról szóló megállapodás elfogadásáról 

 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglaltak 
alapján az óvodai ellátás hatékonyabb biztosítása érdekében Tiszatenyı Községi 
Önkormányzattal és Örményes Községi Önkormányzattal közösen 
 

1. létrehozza a Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulást, 
 

2. a Társulás létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja 2013. május 21-i 
hatállyal, 

 
3. a Társulás Társulási Tanácsába Rédai János polgármestert és Ács 

Gyuláné képviselıt delegálja, 
 

4. Felhatalmazza Rédai János polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
 

Határidı: 2013. május 21. 
Felelıs:  Rédai János polgármester 

  
Errıl értesülnek: 
Rédai János polgármester        helyben 
Képviselı-testület tagjai        helyben 
Hegedős László jegyzı        helyben 
Kazinczi István Tiszatenyı polgármestere     Tiszatenyı 
Fürj Jánosné Örményes polgármestere      Örményes 
Irattár 
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS  
 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata, Örményes Község Önkormányzata és Tiszatenyı Község 
Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
87. §-a alapján figyelemmel a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvényben 
foglaltakra – a részt vevı települési önkormányzatok képviselı-testületei jóváhagyó 
határozatai szerint önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben 
tartásával, arányos teherviselés mellett, az óvodai ellátás hatékonyabb biztosítása érdekében 
közösen alapított óvoda mőködtetésére – jogi személyiséggel rendelkezı társulást (a 
továbbiakban: Társulás) hoznak létre az alábbiak szerint: 
 
 
1. A Társulás neve: Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 
 

A Társulás székhelye: 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 26. 
 
2. A Társulás tagjai: 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata (székhely: 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 26.) 
képviseli: Rédai János polgármester,  

 
Örményes Község Önkormányzata (székhely: 5222 Örményes, Arany János út 16.) 
képviseli: Fürj Jánosné polgármester,  

 
Tiszatenyı Község Önkormányzata (székhely: 5082 Tiszatenyı, Alkotmány út 26.) 
képviseli: Kazinczi István polgármester 

 
 
3. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:  
 

Kuncsorba Község Önkormányzata       671 fı, 
 
Örményes Község Önkormányzata       1114 fı, 
 
Tiszatenyı Község Önkormányzata       1797 fı 
 
Összesen:          3582 fı 

 
 
4. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 6. pontja szerinti óvodai ellátás biztosítása közösen alapított óvoda 
mőködtetésével. 
 
 

5.5.5.5. A Társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megilletı 
szavazatarány: 
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a) A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 
b) A Társulási Tanács hat tagú, tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei és 1-1 

választott települési képviselıje. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal 
rendelkezik. 

 
6.6.6.6. A Társulási Tanács döntéshozatalának módja, a minısített döntéshozatal esetei: 

 
a) A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely települése önkormányzatának 

polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés választja meg minısített többséggel, 
titkos szavazással tagjai sorából az elnököt. Az elnök személyére a Társulási Tanács 
bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelenlévı tagok legalább ¼-ének 
szavazata szükséges. 

b) A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére alelnököt választ. Az alelnök 
személyére az elnök tesz javaslatot. 

c) A Társulási Tanács elnöke és alelnöke nem lehet ugyanazon település képviselı-
testületének tagja. 

d) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok 
felével rendelkezı tag jelen van. 

e) A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselık és 
polgármesterek általános választását követı 30 napon belül a társulás székhely 
települése önkormányzatának polgármestere hívja össze. A tisztújító ülés 
mőködésére egyebek mellett az 5. pont b) pontját és 6. pont a)-d) pontjait kell 
alkalmazni. 

f) A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el. A határozatokat az év elejétıl 
kezdıdıen növekvı sorszámmal kell ellátni. 
A határozat teljes jelölése: …./20….. (….) Kuncsorbai Intézményfenntartó 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsi határozat 
A határozat rövidített jelölése: ……/20….. (…….) KIÖTTT határozat 

g) A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, 
amely meghaladja a jelenlévı tagok szavazatainak felét. 

h) Min ısített többséghez a tagok több mint felének egybehangzó szavazata 
szükséges. 
Min ısített többségő döntés szükséges: 
ha) pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához, 
hb) üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléshez (a Társulás 

vagyonával való rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalása esetén), 
hc) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetıi 

megbízás adásához, illetıleg visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, 
fegyelmi büntetés kiszabásához, 

hd) a költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez, 
átszervezéséhez, 

he) a szervezeti és mőködési szabályzat elfogadásához, 
hf) azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és mőködési szabályzat 

meghatároz. 
 
 
7.7.7.7. A Társulásban résztvevı Önkormányzatok által közösen alapított intézmény 

 
neve:    Szivárvány Óvoda 
székhelye:   Kuncsorba, József Attila u. 10/A  



 

 

5 

 
tagintézményei: Napsugár Óvoda     Örményes, Iskola u. 23. 
   Gyöngyvirág Mővészeti Óvoda   Tiszatenyı, Dózsa György  

út 51. 
 

8.8.8.8. A Társulás fenntartásával, mőködtetésével kapcsolatosan az egyes Képviselı-
testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítési módja 
 
A Társulás mőködési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések 
lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A hozzájárulást félévente, tárgyi félév 
május 31. és október 31. napjáig a Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) által kibocsátott számla alapján a Társulás számlájára kell 
befizetni. 
 
A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács által 
meghatározott egy fıre vetített összeg szorzata határozza meg. A lakosságszám 
tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál 
figyelembe vett lakosságszám az irányadó. A települések lakosságszámát a Társulási 
megállapodás 3. pontja tartalmazza, amelyet évente – tárgyévet megelızı január 1. napja 
szerinti állapotnak megfelelıen – tárgyév március 31. napjáig aktualizálni szükséges. 
 
 

9.9.9.9. A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó 
eljárás 
 
A tag által teljesítendı hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtıl 
számított 15 napon belül, határidı tőzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot. 
 
A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat 
kétszeresének megfelelı – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni. 
 
A tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az 
irányadó eljárás a jogszabályon alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása. 
 
Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása, ill. jelen 
megállapodás céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás 
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettségének teljesítését illetıen 15 napot elérı 
késedelembe esik, a Társulás mindenféle elızetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a 
követelést a határidı eredménytelen elteltét követı 10 napon belül jelen megállapodás 
elválaszthatatlan mellékletét képezı felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési 
megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a 
követelést bírósági úton érvényesíti. 
 
Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll fenn 
tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás alelnöke jogosult. 
 
Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen 
megállapodás elválaszthatatlan mellékletében szereplı tartalommal számlavezetı 
hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának 
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megküldésével igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás 
kézbesítésétıl számított 8 napon belül. 
 
 

10.10.10.10. A Társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
gyakorlásának rendje 
 
A Társulás a 4. pontban foglalt feladata ellátásához saját vagyonnal rendelkezik. 
 
A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják: 

1. a Társulásban részt vevı tagok befizetései, 
2. az egyes tagok által -tulajdonjog megtartása mellett- ingyenes használati joggal 

átengedett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vagyoni értékő jogok stb.), 

3. központi költségvetési támogatás, 
4. pályázati úton elnyert támogatások. 

 
A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési 
tárgyak, gépjármő, stb.) ingyenes használati jogának, továbbá az ingatlanokra vonatkozó 
jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az eredményes mőködéshez. Az átengedés 
feltételeit a tag és a Társulás közötti külön megállapodás tartalmazza.  
 
A Társulás által a mőködés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett 
vagyontárgyak feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon 
szaporulata. 
 
A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács 
jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelı kötelezettségeket. 
 
A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a 
Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vagyonátadásra csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a társulás által ellátott feladatok biztosítását 
szolgálja. 
 
A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében tíz évig, 
egyéb vagyon esetén öt évig – jogszabályban meghatározott esetet kivéve – nem 
idegeníthetı el. 
 
A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban 
felelıssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
 
 

11.11.11.11. A közösen alapított intézménnyel kapcsolatos irányítói, alapítói jogok: 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 2. § (1) bekezdésének ic) alpontja 
alapján  a Társulás által irányított intézmény irányító szerve a Társulási Tanács. 
 
A Társulási Tanács irányítói jogköre kiterjed az Áht. 9. § (1) a)-i) pontjaiban 
meghatározottakra: 
a) a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és mőködési 
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szabályzatának jóváhagyása, átalakítása és megszüntetése, 
b) a költségvetési szerv vezetıje tekintetében a kinevezés és felmentés, vagy a vezetıi 

megbízás adása, visszavonása, és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, 
c) a költségvetési szerv gazdasági vezetıjének kinevezése és felmentése, vagy a 

megbízása, megbízásának visszavonása, továbbá díjazásának megállapítása, 
d) a bevételi és kiadási elıirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel 

kísérése, a végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok meg 
nem valósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott szükséges 
intézkedések megtétele, 

e) a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó, és az 
erıforrásokkal való szabályszerő és hatékony gazdálkodáshoz szükséges 
követelmények érvényesítése, számonkérése, ellenırzése, 

f) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek elızetes 
vagy utólagos jóváhagyása, 

g) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, 
h) a költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése. 
 

12.12.12.12. A Társulás mőködésérıl évente legalább egy alkalommal történı beszámolás 
kötelezettsége: 
 
A Társulási Tanács elnöke éves szinten beterjeszti a Társulási Tanács elé a 
munkaszervezeti feladatait ellátó Hivatal által elkészített tárgyévi költségvetést, valamint 
az elızı évi beszámolót és zárszámadást. 

 
 
13.13.13.13. A Társulás mőködésének ellenırzési rendje: 

 
A társulás tevékenységét és gazdálkodását a Tiszatenyı Községi Önkormányzat 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) ellenırzi. 
 
A társulás gazdálkodását – az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi 
támogatásokat, valamint a kapcsolódó költségvetésbıl nyújtott támogatások felhasználást 
is ideértve – az Állami Számvevıszék ellenırzi. Az európai uniós és költségvetési 
támogatások felhasználását az Európai Számvevıszék és az Európai Bizottság illetékes 
szervezetei, a Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenırzési szervezetei, a Kincstár, 
illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizetı hatóság képviselıi is 
ellenırzik. 
 
A társulás mőködése felett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felügyeletet gyakorol. Ennek keretében vizsgálja, hogy a Társulás döntése, 
szervezete, mőködése és döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a társulási 
megállapodásban, valamint a szervezeti és mőködési szabályzatban foglaltaknak. 
 
A társulás tagjai – polgármestereik útján ellenırizhetik a társulás mőködését célszerőségi 
és gazdasági szempontból. A lefolytatott ellenırzésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni és azt 
a társulás elnökének, a Bizottság elnökének és a társulás tagjainak meg kell küldeni. 
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14.14.14.14. A megállapodás módosításának feltételei: 
 
A Társulási megállapodást a társulásban résztvevı Önkormányzatok Képviselı-testületei  
mindegyikének minısített többséggel hozott döntésével módosíthatják, illetve 
törvényben, kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják. A társulási 
megállapodást a helyi önkormányzati általános választásokat követı 6 hónapon belül a 
tagok felülvizsgálják. 
 
A Társuláshoz a Törökszentmiklósi Járáson belüli települési önkormányzat csak naptári 
év július 1-31. között jogosult csatlakozni. A csatlakozás iránti kérelmet a Társulási 
Tanács Elnökéhez kell benyújtani. 
 
A csatlakozásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minısített többséggel kell 
meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 
 
A Társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt vevı 
valamennyi települési önkormányzat Képviselı-testületének minısített többséggel hozott 
döntése szükséges. 
 
A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendı pénzbeli hozzájárulásról, 
illetıleg a felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékő jogok) átvételérıl a Társulási 
Tanács dönt. 
 

 
15.15.15.15. A Társulásból történı kiválás és kizárás 

 
A társulási megállapodást felmondani a naptári év július 1-31. között lehet. 
 
A felmondásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minısített többséggel kell 
meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 
 
A Társulás minısített többséggel elfogadott határozatával a naptári év július 1. napjával 
kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e megállapodásban foglalt kötelezettségének 
ismételt felhívásra határidıben nem tett eleget. 
 
A Társulásból történı kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a Társulásba bevitt 
vagyonnal el kell számolni. A vagyon kiadására azonban a kiváló, a kizárt tag csak abban 
az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ennek 
hiányában a volt tagot a Társulással kötött külön szerzıdés alapján használati díj illeti 
meg. 

 
 
16.16.16.16. A Társulás megszőnése esetén a tagok egymással való elszámolásának 

kötelezettsége, módja 
 
A Társulás megszőnik, ha  

a) törvényben szabályozott megszőnési feltétel megvalósult, 
b) valamennyi tagja minısített többségő döntéssel a megszüntetés mellett foglal 

állást, 
c) a bíróság jogerıs döntése alapján. 
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A Társulás megszőnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni. 
 
A Társulás meglévı vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelı kötelezettségek 
kiegyenlítését követıen - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 
 
A vagyonfelosztás fontosabb elvei: 

a) a használatba adott ingatlanokat, meglévı ingóságokat a tulajdonos birtokába 
kell adni, 

b) a meglévı tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek 
hiányában pénzben megváltani, 

c) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg. 
 
A Társulás megszőnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem 
történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladat teljesítését 
veszélyeztesse. 
 
A közös tulajdon megszüntetése és az ebbıl származó vagyoni igények kielégítése során 
a társulás tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak, amelyek a társulási 
megállapodásban megjelölt közfeladat ellátását nem veszélyeztetik. 
 
 

17.17.17.17. Visszafizetési kötelezettségek 
 
A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulás rendelkezik, és felelıs a jogszerő 
felhasználásért. 
 
Amennyiben a Társulás támogatásban részesült és a tag kilépése eredményeként a 
Társulás már nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges feltételeknek, úgy a 
kilépı tag köteles a kilépı önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó támogatásnak 
megfelelı összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni. 
 
Amennyiben a kilépı tag a Társulási Tanács döntése alapján bármilyen közös 
beruházásban vesz részt, a kilépés ıt nem jogosítja fel arra, hogy a beruházással 
kapcsolatos és számára megállapított támogatást, illetve hozzájárulást ne fizesse meg. 
 
Ha a kilépı tag a Társulási Tanács döntése alapján támogatásban részesült, köteles annak 
összegét, illetve fennmaradó részét a Társulás számlájára még a kilépés idıpontját 
megelızıen visszafizetni. 
 
 

18.18.18.18. Vegyes és záró rendelkezések 
 
Jelen társulási megállapodás 2013. május 21. napján lép hatályba. A társulási 
megállapodás érvényességéhez valamennyi társult tag képviselı-testületének minısített 
többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges. 
 
A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselı-
testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükrıl. 
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Felek jelen megállapodás értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a 
Szolnoki Járásbíróság illetékességi körébe utalják. 
 
A felmondás, illetıleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelızıen legalább 8 nappal 
a felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyrıl 
jegyzıkönyv készül.  
 
Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás az abban meghatározott módon 
felmondható, illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthetı. 
 
Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 
1959. évi IV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírják. 

 
 
Kuncsorba, 2013. május ____. 
 
 
ZÁRADÉK  
 
A Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás társulási megállapodását a 
fenntartó Önkormányzatok Képviselı-testületei 2013. május 21. napi hatállyal az alábbi 
testületi üléseiken hagyták jóvá: 
 
Tiszatenyı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete …../2013.(V. __.) számú 
határozat, 
 
Örményes Község Önkormányzatának Képviselı-testülete …../2013.(V. __.) számú határozat, 
 
Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete …./2013.(V. __.) számú határozat. 
 
 
 

________________________ ________________________ ________________________ 

Kazinczi István Rédai János Fürj Jánosné 

Polgármester 
Tiszatenyı Község 

Önkormányzata 

Polgármester 
Kuncsorba Község 

Önkormányzata 

Polgármester 
Örményes Község 
Önkormányzata 
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A Kuncsorbai 
Intézményfenntartó 

Önkormányzati Társulás 
Társulási 

megállapodásának 
melléklete 

 
Felhatalmazás 

……………………………………………………. 
a hitelintézet neve és címe 
 
 
A Kuncsorbán, 2013. május ___. napján kelt Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati 
Társulást létrehozó társulási megállapodás IV. fejezet 13-16. pontja alapján 
……………………………. Önkormányzata (…….. …………………………, 
…………………….. u. ………… sz., képviseli: …………………… 
polgármester) felhatalmazza a Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulást 
(5412 Kuncsorba, Dózsa György út 26., bankszámlaszám: ________-________, képviseli: 
________________ elnök) mint jogosultat, hogy a társulási megállapodásból eredı lejárt 
követelését a(z) …………………………....-nál/-nél vezetett …………………………………. 
pénzforgalmi jelzıszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési 
megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidın belül. A számlatulajdonos 
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát nyit, errıl 
a tényrıl és annak adatairól Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati Társulást írásban 
5 munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a 
hitelintézet felé. 
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a 
beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. 
 
 
 
 
Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap 
 
 
 

……………………..……………………………… 
a számlatulajdonos cégszerő aláírása és bélyegzıje 

 
 
 
Záradék: 
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása 
csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet. 

 
 

 
………………………………. 

a hitelintézet cégszerő aláírása és 
bélyegzıje 
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Rédai János: bejelenti, hogy nyári napközi otthonos óvoda nem lesz, de lesz nyári 
gyermekfelügyelet azon gyerekek részére, akiknek a szülei dolgoznak. 
Megköszöni a megjelenést, az ülést 9 óra 15 perckor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 /:Rédai János :/      /: Hegedős László :/ 
  polgármester        jegyzı 


