JEGYZŐKÖNYV

Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 30-án 16:00
órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye:

Községháza, Vadna
Vadna, Kassai u.25.

Jelen vannak:

5 képviselő-testületi tag:

Bencze
Barnóczki
Oroszné Várady
Hurták
Mertus

Péter
Katalin
Enikő
Tiborné
Jánosné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak:
-

-

az ülés egész tartamára:
Dr. Herczeg

Tibor

Dobos

János

jegyző
címzetes főjegyző
RNÖ elnök

Lajosné

főelőadó

- jegyzőkönyvvezető:
Pál

Bencze Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülés vendégeit.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A
képviselő-testület ülését megnyitotta.
Elmondta, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívására a Bánhorváti Óvodai
Intézményi Társulás társulási megállapodásának, és Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító
okiratának módosítása indokolta. Javasolta, hogy a képviselő-testület ezeket a napirendi pontokat
tárgyalja napirendként.
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú (5 igen) szavazattal elfogadta:
NAPIREND :
Napirend
sorszáma

Napirend tárgya

Előterjesztő

Előterjesztés
módja
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1.

Javaslat a Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás, társulási
megállapodás módosítására.

Bencze Péter
polgármester

írásban

2.

Javaslat a Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító
okiratának módosítására

Bencze Péter
polgármester

írásban

I. N A P I R E N D
Tárgy: Javaslat a Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás, társulási megállapodásának
módosítására.
Előadó:

Bencze Péter
Polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező társulási megállapodás módosítás-tervezet,
és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás alapján tárgyalta a napirendet.
Bencze Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2013. június 25-ei ülésen
felülvizsgált társulási megállapodás módosítására, a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás
során, a Magyar Államkincstár által a székhely önkormányzatnál- Bánhorvátinál - kezdeményezett
hiánypótlás miatt van szükség.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, hozzászólások, vélemények nem hangzottak el:
A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő-testületi tag vett részt.
A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az
alábbi határozatot hozta:

61 / 201 3.( I X.3 0.) H A T Á R O Z AT
A Bánhorváti Óvodafenntartó
Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról.
Vadna Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Óvodafenntartó
Társulás,
társulási
megállapodásának
eredményeképpen, a jkv. melléklete szerint jóváhagyja.

Bánhorváti
módosítását

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

III. N A P I R E N D
Tárgy: Javaslat a Szivárvány Gyermekóvoda alapító okiratának módosítására
Előadó:

Bencze Péter
Polgármester
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A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező módosító okirat-tervezet, és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat alapján tárgyalta a napirendet.
Bencze Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2013. június 25-ei ülésen
felülvizsgált és módosított, majd az augusztus 28-ai ülésen ismét módosítoto alapító okirat
módosítására, a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás során, a Magyar Államkincstár által a
székhely önkormányzatnál- Bánhorvátinál - kezdeményezett hiánypótlás miatt van szükség.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, hozzászólások, vélemények nem hangzottak el:
A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő-testületi tag vett részt.
A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az
alábbi határozatot hozta:
62/ 201 3.( I X.30.) H A T Á R O Z AT
A
Bánhorváti
Szivárvány
Gyermekóvoda alapító okirata módosításának jóváhagyásáról.
Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánhorváti Szivárvány
Gyermekóvoda alapító okiratának módosítását, és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően a polgármester a képviselő-testület ülését
bezárta.
k. m. f.

Bencze Péter
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye

VADNA község

Vadna Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2013. szeptember 30-án
megtartott rendkívüli nyílt ülésének:
a./ jegyzőkönyve,
b./ tárgysorozata,
c./ határozata: 61; 62
d./ rendelete:
e./ meghívója.
TÁRGYSOROZAT:
Napirend
sorszáma

Napirend tárgya

Előterjesztő

Előterjesztés
módja

1.

Javaslat a Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás, társulási
megállapodás módosítására.

Bencze Péter
polgármester

írásban

2.

Javaslat a Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító
okiratának módosítására

Bencze Péter
polgármester

írásban

Vadna, 2013. október 1.

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
módosítása
A Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás tagjai, azaz Bánhorváti Községi
Önkormányzat (3642 Bánhorváti, Szabadság út 32. képviseli: Demeter Zoltán polgármester), és
Vadna Község Önkormányzata (3636 Vadna, Kassai út 25., képviseli: Bencze Péter
polgármester), a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás 2013. szeptember 1-én
hatályba lépett Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint
módosítják:
1. A Megállapodás 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„3. Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője, az alapítói jogok gyakorlására
jogosult szerv:
a) Név: Bánhorváti Községi Önkormányzat
Székhely: 3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.
Képviselő: Demeter Zoltán polgármester,
b) Név: Vadna Községi Önkormányzat
Székhely:3636 Vadna, Kassai út 25.
Képviselő: Bencze Péter polgármester
c) Az alapítói jogok gyakorlására jogosult szerv:
Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa.”
2. Ez a módosítás 2013. október 1. napján lép hatályba.
Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítását a
fenntartó települési Önkormányzatok Képviselő-testületei fenti hatállyal az alábbi testületi
üléseiken hagyták jóvá:
Bánhorváti Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében:
Jóváhagyó határozat száma: ……./2013. (……) határozat
Vadna Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében:
Jóváhagyó határozat száma:
/2013. (

) határozat

Demeter Zoltán
polgármester

Bencze Péter
polgármester
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött
Bánhorváti Községi Önkormányzat (3642 Bánhorváti, Szabadság út 32., képviseli: Demeter
Zoltán polgármester),
Vadna Község Önkormányzata (3636 Vadna, Kassai út 25., képviseli: Bencze Péter
polgármester), között az alábbi feltételekkel:
1.

Társulás neve: Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás

2.

Székhelye: 3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.

3.
Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője, az alapítói jogok gyakorlására
jogosult szerv:
d) Név: Bánhorváti Községi Önkormányzat
Székhely: 3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.
Képviselő: Demeter Zoltán polgármester,
e) Név: Vadna Községi Önkormányzat
Székhely:3636 Vadna, Kassai út 25.
Képviselő: Bencze Péter polgármester
f) Az alapítói jogok gyakorlására jogosult szerv:
Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

4.

Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
Bánhorváti: 1493 fő
Vadna: 647 fő

5.
A társulás által ellátott feladat és hatáskörök:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírt óvodai nevelési feladatok.
6.
A társulás döntéshozó szerve: a Társulási Tanács, mely Bánhorváti és Vadna községek
mindenkori polgármestereiből és alpolgármestereiből áll.
7.
A döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány: A Társulási Tanács
minden tagját egy szavazat illeti meg.
8.
A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei:
A Társulási Tanácsot az elnök hívja össze, és vezeti annak tanácskozását. A Társulási Tanácsot
szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze kell hívni. A Társulási Tanácsot össze
kell hívni a Társulási Tanács tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára,
valamint a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezésére.
A társulási tanács döntését határozattal hozza.
A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van.
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A Társulási Tanács tagját - akadályoztatása esetén – a társult önkormányzatok Képviselőtestületétől kapott meghatalmazással rendelkező személy helyettesítheti.
Döntéshozatal egyszerű többséggel: A Tanács döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza.
Döntéshozatal minősített többséggel: A minősített többséghez a tagok 3/4-ének igen szavazata
szükséges.
Az alábbi döntésekhez minősített többség szükséges:
a társulási megállapodás jóváhagyása
a társulási megállapodás módosítása
a társulás megszüntetése
a társuláshoz való csatlakozás
a társulásból történő kiválás
a társulásból történő kizárás
az általa alapított költségvetési szerv költségvetésének
jóváhagyásához,módosításához és zárszámadásának jóváhagyásához,
az általa alapított költségvetési szerv vezetőjének megbízásához, a megbízás
visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához és a fegyelmi büntetés
kiszabásához.
9.
A Társulási Tanács elnöke, a Társulás ellenőrző szerve:
A társulási tanács tagjai közül elnököt választ. A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére tagjai
közül egy alelnököt választ.
Akadályoztatásuk esetén az ülést a tanács bármelyik tagja hívja össze és vezeti.
A Társulási Tanács elnökének feladatai különösen:
- összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit,
- tárgyalásra előkészíti a napirendeket, előterjeszti az azokra vonatkozó javaslatokat,
- képviseli a Társulást,
- a gyakorolja a Társulás tekintetében az utalványozási jogot,
- Társulási Tanács ülése elé terjeszti a Társulási Tanács éves költségvetési tervezetét, valamint a
költségvetési beszámolót,
- intézkedik a Társulásnak a kincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételéről, a
nyilvántartásban szereplő adatok változásának átvezetéséről,
A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.
A társulási tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében bizottságokat
alakíthat.
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács
elnöke és alelnöke írja alá.
A jegyzőkönyv elkészítéséről a társulás székhely településének jegyzője gondoskodik.
10.
A közös fenntartású intézmény
intézkedések:
1.) Neve: Szivárvány Gyermekóvoda
2.) Székhelye: 3642 Bánhorváti, Ifjúság út 1.
3.) Telephelye: 3636 Vadna, Kassai út 38.

megnevezése,

székhelye,

munkáltatói

4.) Az intézmény élén az intézményvezető áll, aki felett a munkáltatói jogkört a Bánhorváti
Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás Tanácsa gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogkör
gyakorlója a Társulási Tanács elnöke.
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5.) Az Óvoda közalkalmazottjai tekintetében a munkáltatói jogokat az intézményvezető
gyakorolja.
11.
A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselőtestületek pénzügyi hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módja:
1.) A Társulás létrehozásával kapcsolatban költség nem merült fel.
2.) A Társulásnak önálló munkaszervezete nincs, a társulási tanács munkaszervezeti feladatait a
Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
3.) A Társulás működtetésével kapcsolatos költségeket a Társulás tagjai – a Társulás által
fenntartott intézmény költségvetési főösszege figyelembevételével - minden évben a költségvetés
jóváhagyásával egyidejűleg állapítják meg.
4.) A Társulás tagjai fenntartási költségként a közösen fenntartott intézmény költségvetéséhez
hozzájárulnak az alábbiak szerint:
Vadna Községi Önkormányzat és Bánhorváti Községi Önkormányzat közösen viseli az
intézmény fenntartásával kapcsolatos költségeket, ezen belül Bánhorváti Községi
Önkormányzat viseli a Társulás működésével kapcsolatos költségeket valamint a
normatíva igénylésével kapcsolatos feladatokat látja el.
7.)Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Óvoda működtetésének fedezetét
elsődlegesen a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú
finanszírozás és az Intézmény saját bevétele, valamint a társult önkormányzatok hozzájárulása
szolgál.
8.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás költségvetésében kell szerepeltetni a
közös feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Amennyiben ezek a bevételek
nem fedezik az ellátások költségeit, úgy a további költségek fedezetét a társult önkormányzat a
saját költségvetéséből biztosítja. A mindenkori költségvetési törvény alapján igényelhető állami
támogatásokat és hozzájárulásokat meghaladó költségek fedezetéül szolgáló összeget a társult
önkormányzat a többletköltség igényről történő tudomásszerzést követő hónap 10. napjáig
átutalja a székhely önkormányzat költségvetési számlájára.
9.)A feladatok ellátására felhasznált összegekkel a székhely önkormányzat éves zárszámadásában
elszámol. Amennyiben az adott önkormányzatra eső bevételek meghaladják a kiadásokat, úgy a
többletet a székhely önkormányzat az elszámolást követő hónap 5. napjáig átutalja az érintett
önkormányzat költségvetési számlájára.
10.)A normatív támogatások és hozzájárulások igénylésével kapcsolatos feladatokat a Bánhorváti
Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
11.)Az Intézmény költségvetését a képviselő-testületek külön testületi ülésen, de egyetértésben
fogadják el. Az elfogadott költségvetés Bánhorváti Községi Önkormányzat összesített
költségvetésének része. A közalkalmazotti létszám, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi
előirányzat a Bánhorváti Községi Önkormányzat költségvetési rendeletében szerepel.
12. A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó
eljárás:
1.) A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a társulás tagjai által vállaltpénzügyi hozzájárulás
nem teljesítése esetén a Társulás jogosult a nem fizetőtag pénzforgalmi szolgáltatójánál beszedési
megbízás benyújtására.
2.) A Társulás tagjai vállalják, hogy pénzforgalmi szolgáltatójuknak felhatalmazó nyilatkozatot
adnak a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozóan és annak egy példányát megküldik a
Társulási Tanács részére.
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3.) A beszedési megbízás benyújtása előtt a Társulás köteles a nem teljesítő tagot fizetési
kötelezettségének teljesítésére 8 napos határidő kitűzésével felhívni,amelynek eredménytelen
eltelte után a Társulási Tanács elnöke jogosult a beszedési megbízás benyújtására.
13. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendje:
1.)A Társulásnak induló vagyona nincs.
2.)Társulás által a működés során szerzett közös tulajdon felett a tulajdonosi jogokat és
kötelezettségeket a Társulási Tanács gyakorolja.
3.) A Társulás pénzeszközeit a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél megnyitott pénzforgalmi
számlán kezeli.
4.) A Társult tagok a közösen fenntartott intézmény alapításához szükséges vagyont az alábbiak
szerint adják a társulás használatába:
A Bánhorváti Ifjúság út 1. szám alatti (688 hrsz.) ingatlan – a benne lévő teljes berendezés,
felszerelés – Bánhorváti Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll, melyre az
Intézményt térítésmentes használat illeti meg. Az ingatlan a felszerelések és a berendezések
pótlásáról a tulajdonosi jogkört gyakorló Bánhorváti Községi Önkormányzat gondoskodik. Az
Óvoda a rendelkezésre álló berendezéseket és ingóságokat, mint vagyontárgyakat feladatai
ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti és terhelheti meg azokat.
A Vadna Kassai út 38. szám alatti (261/2 hrsz.) ingatlan – a benne lévő teljes berendezés,
felszerelés – Vadna Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll, melyre az Intézményt
térítésmentes használat illeti meg. Az ingatlan a felszerelések és a berendezések pótlásáról a
tulajdonosi jogkört gyakorló Vadna Község Önkormányzata gondoskodik. Az Óvoda a
rendelkezésre álló berendezéseket és ingóságokat, mint vagyontárgyakat feladatai ellátásához
szabadon használhatja, de nem idegenítheti és terhelheti meg azokat
Fenti ingatlanok felújítása, karbantartása a tulajdonos Önkormányzat kötelessége. A társulási
megállapodás a társult önkormányzatok vagyonát nem érinti. Az épületek tulajdonosa a
megállapodás hatálybalépése után az az önkormányzat marad, melynek területén a megállapodás
hatálybalépésének időpontjában az adott ingatlan fekszik. Ez a szabály vonatkozik az intézmény
épületében található, leltár szerinti ingóságok, (felszerelési tárgyak) tulajdonjogára is.
A megállapodás hatályba lépését követően keletkező vagyonnövekmény annak helye szerinti
társult önkormányzatot illeti meg. A társulás megszűnése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 148. §-ában meghatározott, a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó
szabályai szerint számolnak el a társult önkormányzatok, a megszűnést követő 90 napon belül.
14. A Társulás szolgáltatásai igénybevételének a Társulás által meghatározott feltételei:
A Társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit a Társult Önkormányzatok
Képviselő- testületei által elfogadott mindenkor hatályos helyi rendeletben határozzák meg.
15. A Társulás működéséről évente történő beszámolási kötelezettség:
A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Társulási Tanács
munkaszervezési feladatait ellátó Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatala gondoskodik.
16. A társulás működésének ellenőrzési rendje:
1.) A társulás tagjai a Társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak
ellenőrizni.
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2.) Az ellenőrzés lefolytatását – az ellenőrzési cél megjelölésével – a Tanács elnökénél bármely tag
kezdeményezheti.
3.) A Társulás belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás által megbízott Belső Ellenőr látja el.
4.) A Társulási Tanács munkájáról a társulás tagjai minden évben egy alkalommal – a december
havi munkaterv szerinti üléseken – írásban számolnak be a Képviselő-testületeknek. A
beszámolót a Társulási Tanács előzetesen megtárgyalja, majd jóváhagyását követően terjesztik a
tagok a Képviselő-testületek elé.
17. A megállapodás módosításának feltételei:
1.) A Társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő Képviselő–testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
2.) A Társulási megállapodás módosítását bármely társult tag kezdeményezheti. Amennyiben a
módosítás a feladatalapú finanszírozás módosulásával jár a módosítás javasolt hatálybalépésének
összhangban kell lennie a mindenkori költségvetési törvényben rögzített, feladat átadás-átvételre
megjelölt határidőkkel.
3.) A Társulási megállapodás módosítását a kezdeményező Képviselő-testület a módosítás
tervezett hatálybalépését megelőzően 6 hónappal korábban köteles írásban megküldeni a
Társulási Tanácsnak.
4.) A Társulás tagjai a kezdeményezéstől számított 30 napon belül döntenek a társulási
megállapodás módosításáról.
18. A társulásból történő kiválás és kizárás:
1.) A Társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. A kiválni szándékozó képviselőtestületnek döntését legalább 6 hónappal korábban meg kell hoznia és közölnie kell a Társulási
Tanáccsal.
2.) A Társulásból történő kiválás tudomásul vételéről a Társulási Tanács minősített többséggel
dönt.
3.) A társulásból történő kiválás esetén a feleket egymással szemben elszámolási kötelezettség
terheli. A kiváló tag köteles a Társulás felé fennálló fizetési kötelezettségét a Társulási Tanács által
meghatározott időpontig megfizetni.
4.) A társulásból történő kiválás esetén a kiváló tag tulajdonában lévő, a társulás használatába
adott vagyontárgyakon a társulás használati joga a kiválás időpontjában megszűnik.
5.) A társulásból történő kiválás esetén a kiváló tag köteles gondoskodni a közigazgatási területén
dolgozó közalkalmazott állományába történő visszavételéről, vagy más módon történő
továbbfoglalkoztatásáról, illetőleg az esetlegesen szükségessé váló létszámleépítéssel kapcsolatos
valamennyi kiadás fedezetének biztosításáról.
6.) A társulás működése során keletkezett közös vagyon kiváló tagra jutó részét –amennyiben ez
lehetséges – a kiváló tagnak a kiváláskor természetben kell kiadni.
19. A Tag kizárása
1.) Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve
elmulasztja, a Társulási Tanács a tagot írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívja a teljesítésre.
2.) Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget ajelen
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott
határozatával a naptári év utolsó napjával a kötelezettségét nem teljesítő tagot kizárhatja a
Társulásból.
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3.)A kizárás során a kiválásnál részletesen leírt eljárás az irányadó azzal az eltéréssel, hogy
amennyiben a tag kötelezettségének megszegésével a Társulásnak kárt okoz, köteles azt
megtéríteni.
20. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való
kötelezettsége,módja:
1.) A Társulás megszűnik:
a.) ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését,
b.) a törvény erejénél fogva,
c.) a bíróság jogerős döntése alapján.

elszámolásának

2.) A Társulás megszűnése esetén a tagoknak el kell számolniuk egymással.
3.) A megszűnéskor meglévő társulási vagyont a társulás tagjai között vagyoni hozzájárulásuk
arányában kell felosztani.
21. Átmeneti rendelkezések
1.) A Bánhorváti Községi Önkormányzat és Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületei
megállapodnak abban, hogy a Szivárvány Gyermekóvoda intézményvezetőjének kinevezése 2016.
07. 31. napjáig érvényes, de 2013. július 1. napjától a munkáltatói jogkört a Bánhorváti
Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa gyakorolja. Egyéb munkáltatói
jogkör gyakorlója a Társulási Tanács elnöke.
2.) A tagok az Mötv. 146. § (1) bekezdés alapján megállapodnak abban, hogy 2013. június 30.
napjával ezen módosítással átalakította jogi személyiségűvé a korábban létrehozott jogi
személyiség nélküli társulást.
22.Vegyes és záró rendelkezések
1.) A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás működése során felmerülő
vitás kérdéseket egymás között kísérlik meg rendezni, s bírósághoz csak abban esetben fordulnak,
ha e törekvésük nem jár eredménnyel.
2.) A Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény rendelkezései az irányadók.
3.) Ez a Társulási megállapodás 2013. július 1 napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
Bánhorváti, 2013. június 6.
Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás társulási megállapodását a fenntartó
települési Önkormányzatok Képviselő-testületei 2013. július 1. napi hatállyal az alábbi testületi
üléseiken hagyták jóvá:
Bánhorváti Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében:
Jóváhagyó határozat száma: ……./2013. (……) határozat
Vadna Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében:
Jóváhagyó határozat száma: …./2013. (

) határozat

Demeter Zoltán
polgármester

Bencze Péter
polgármester
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A Szivárvány Gyermekóvoda Alapító Okiratának
módosítása
Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Vadna Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet szerinti tartalommal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

1. Az intézmény (tagintézmény) neve, székhelye, telephelye (tagintézménye):
Az intézmény neve: Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda.
Az intézmény székhelye: 3642 Bánhorváti, Ifjúság út 1.
Az intézmény telephelye: Vadna, Kassai út 38., mely az intézmény tagintézményeként
működik.
A tagintézmény neve: Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda Vadnai Tagóvodája.

Beolvadt jogelőd megnevezése, székhelye:
Napközi Otthonos Óvoda, 3636 Vadna, Kassai út 16.
Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

3. Az intézmény alapítója:
Bánhorváti Községi Önkormányzat
3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.
Vadna Község Önkormányzata
3636 Vadna, Kassai út 25.
Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

4. Az intézmény fenntartója: Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás,
3642 Bánhorváti Szabadság út 32.
Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

5. Az intézmény irányító szerve: Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás
Tanácsa.
3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.
Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép és kiegészül a 6/A. ponttal:
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6. Az intézmény típusa: óvoda.
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdés és a 7. § (1)
bekezdés a) pontja.)
Az intézmény három csoporttal működik.
A maximális felvehető gyermeklétszám: 75 fő (Bánhorváti: 50 fő, Vadna: 25 fő).
6/A. Az Intézmény feladatellátási helye:
Székhelye: 3642 Bánhorváti, Ifjúság út 1.
Tagintézménye: Vadna, Kassai út 38.
A tagintézmény neve: Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda Vadnai Tagóvodája.
Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

7. Az intézmény jogállása:
A költségvetési szerv jogi személy, szakmailag önálló. Alaptevékenységét a Bánhorváti
Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás tagjai által jóváhagyott és a Bánhorváti Községi
Önkormányzat költségvetésébe beépített költségvetésből látja el.
Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

9. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. Vállalkozási tevékenységet nem végez. Az
intézmény vezetője munkáltatói jogkörrel rendelkezik. A gazdálkodással összefüggő
feladatait a Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Bérgazdálkodási jogköre a
költségvetésben biztosított béralap tekintetében van, de tartós béremelést csak a személyi
juttatások előirányzatának módosítása után hajthat végre a jegyző ellenjegyzése mellett.
A selejtezésből származó bevételt saját működés céljára alaptevékenységébe visszaforgatja.
Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

11. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
-

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerint: óvodai
ellátás;

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. a) pontja alapján: óvodai
nevelés,
a.)
Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda.
székhelye: 3642 Bánhorváti, Ifjúság út 1. esetében
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
- Óvodai nevelés.
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése.
- A gyermek három éves korától ellátja
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak
szerint a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat.
- Óvodai étkeztetés.
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- Képességfejlesztés.
- Óvodai fejlesztő program szervezése.
- A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése.
- iskolai étkeztetés,
- munkahelyi étkeztetés,
- egyéb vendéglátás,
- szociális étkeztetés.
b.) Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda Vadnai Tagóvodája
Vadna, Kassai út 38. esetében
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
- Óvodai nevelés.
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése.
- A gyermek három éves korától ellátja
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak
szerint a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat.
- Óvodai étkeztetés.
- Képességfejlesztés.
- Óvodai fejlesztő program szervezése.
- A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése.
- munkahelyi étkeztetés
- egyéb vendéglátás
- szociális étkeztetés.
Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

13. Államháztartási szakágazati besorolás:
85101 Óvodai nevelés
Alaptevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás)

Ellátandó feladatok és szakfeladat számok:
851000

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

851011

Óvodai nevelés, ellátás

851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
testi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő gyermekek nevelése-ellátása.
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Szociális étkeztetés

562912
562913
562917
562920
889921
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A feladat ellátására szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:
1. Bánhorváti, Ifjúság út 1. szám,
földrészlet nagysága: 4249 m2,
hasznos alapterület: 439 m2
hrsz: 688
Épület, építmény értéke:
Vagyoni értékű jogok értéke:
gép, berendezés, felszerelés értéke
- számítástechnikai eszköz értéke
- egyéb gép értéke
- művészeti alkotás értéke
Összesen:
(2012. 12. 31-i állapot, bruttó érték.)

34.423.189,-Ft
-Ft
800.000,-Ft
1.500.000,-Ft
-Ft
36.723.189,-Ft

2. Vadna, Kassai út 38. szám,
földrészlet nagysága:1386 m2,
hasznos alapterület: 114 m2
hrsz: 261/2
Épület, építmény értéke:
Vagyoni értékű jogok értéke:
gép, berendezés, felszerelés értéke
- számítástechnikai eszköz értéke
- egyéb gép értéke
- művészeti alkotás értéke
Összesen:
(2012. 12. 31-i állapot, bruttó érték.)

17.214.000,-Ft
-Ft
230.000,-Ft
150.000,-Ft
-Ft
17.594.000,-Ft

a.) Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda 3642 Bánhorváti, Ifjúság út 1. esetében:
A vagyongazdálkodás szabályait Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete
szabályozza. Az intézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései
Bánhorváti Községi Önkormányzat tulajdonában állnak.
A használati jog az intézményt illeti meg, a gazdálkodási jogot az intézmény részére jóváhagyott
költségvetés erejéig gyakorolhatja.
b.) Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda Vadnai Tagóvodája Vadna, Kassai út 38. esetében:
A vagyongazdálkodás szabályait Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testületének
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete
szabályozza. Az intézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Vadna
Község Önkormányzata tulajdonában állnak.
A használati jog az intézményt illeti meg, a gazdálkodási jogot az intézmény részére jóváhagyott
költségvetés erejéig gyakorolhatja.
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Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

14. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján, nyilvános
pályázat útján, határozott időre, nevezi ki a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati
Társulás Tanácsa. A kinevezés 5 év határozott időre szól.
Záradék:
Az Alapító Okirat módosító okiratát Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
/2013. (…....) határozatával, Vadna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2013.
(……) határozatával jóváhagyta.
Ez az Alapító Okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzéssel lép hatályba.

Bánhorváti, 2013. szeptember

Demeter Zoltán
polgármester

.

Bencze Péter
polgármester
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A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda Alapító Okirata
egységes szerkezetben
Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Vadna Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Az intézmény (tagintézmény) neve, székhelye, telephelye (tagintézménye):
Az intézmény neve: Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda.
Az intézmény székhelye: 3642 Bánhorváti, Ifjúság út 1.
Az intézmény telephelye: Vadna, Kassai út 38., mely az intézmény tagintézményeként
működik.
A tagintézmény neve: Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda Vadnai Tagóvodája.

Beolvadt jogelőd megnevezése, székhelye:
Napközi Otthonos Óvoda, 3636 Vadna, Kassai út 16.
2. Az intézmény alapításának ideje: 1971. szeptember.
3. Az intézmény alapítója:
Bánhorváti Községi Önkormányzat
3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.
Vadna Község Önkormányzata
3636 Vadna, Kassai út 25.

4. Az intézmény fenntartója: Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás,
3642 Bánhorváti Szabadság út 32.

5. Az intézmény irányító szerve: Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás
Tanácsa.
3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.
6. Az intézmény típusa: óvoda.
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdés és a 7. § (1)
bekezdés a) pontja.)
Az intézmény három csoporttal működik.
A maximális felvehető gyermeklétszám: 75 fő (Bánhorváti: 50 fő, Vadna: 25 fő).
6/A. Az Intézmény feladatellátási helye:
Székhelye: 3642 Bánhorváti, Ifjúság út 1.
Tagintézménye: Vadna, Kassai út 38.
A tagintézmény neve: Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda Vadnai Tagóvodája.
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7. Az intézmény jogállása:
A költségvetési szerv jogi személy, szakmailag önálló. Alaptevékenységét a Bánhorváti
Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás tagjai által jóváhagyott és a Bánhorváti Községi
Önkormányzat költségvetésébe beépített költségvetésből látja el.
8. Illetékessége, működési területe: Bánhorváti és Vadna községek közigazgatási területe.
9. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. Vállalkozási tevékenységet nem végez. Az
intézmény vezetője munkáltatói jogkörrel rendelkezik. A gazdálkodással összefüggő
feladatait a Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Bérgazdálkodási jogköre a
költségvetésben biztosított béralap tekintetében van, de tartós béremelést csak a személyi
juttatások előirányzatának módosítása után hajthat végre a jegyző ellenjegyzése mellett.
A selejtezésből származó bevételt saját működés céljára alaptevékenységébe visszaforgatja.

10. A foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá
tartozó munkavállalók.

11. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
-

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerint: óvodai
ellátás;

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. a) pontja alapján: óvodai
nevelés,
a.)
Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda.
székhelye: 3642 Bánhorváti, Ifjúság út 1. esetében
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
- Óvodai nevelés.
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése.
- A gyermek három éves korától ellátja
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak
szerint a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat.
- Óvodai étkeztetés.
- Képességfejlesztés.
- Óvodai fejlesztő program szervezése.
- A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése.
- iskolai étkeztetés,
- munkahelyi étkeztetés,
- egyéb vendéglátás,
- szociális étkeztetés.
b.) Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda Vadnai Tagóvodája
Vadna, Kassai út 38. esetében
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Jogszabályban meghatározott közfeladata:
- Óvodai nevelés.
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése.
- A gyermek három éves korától ellátja
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak
szerint a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat.
- Óvodai étkeztetés.
- Képességfejlesztés.
- Óvodai fejlesztő program szervezése.
- A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése.
- munkahelyi étkeztetés
- egyéb vendéglátás
- szociális étkeztetés.

12. Alaptevékenység szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés

13. Államháztartási szakágazati besorolás:
85101 Óvodai nevelés
Alaptevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás)

Ellátandó feladatok és szakfeladat számok:
851000

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

851011

Óvodai nevelés, ellátás

851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
testi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő gyermekek nevelése-ellátása.
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Szociális étkeztetés

562912
562913
562917
562920
889921

A feladat ellátására szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:
1. Bánhorváti, Ifjúság út 1. szám,
földrészlet nagysága: 4249 m2,
hasznos alapterület: 439 m2
hrsz: 688
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Épület, építmény értéke:
Vagyoni értékű jogok értéke:
gép, berendezés, felszerelés értéke
- számítástechnikai eszköz értéke
- egyéb gép értéke
- művészeti alkotás értéke
Összesen:
(2012. 12. 31-i állapot, bruttó érték.)

34.423.189,-Ft
-Ft
800.000,-Ft
1.500.000,-Ft
-Ft
36.723.189,-Ft

2. Vadna, Kassai út 38. szám,
földrészlet nagysága: 1386 m2,
hasznos alapterület: 114 m2
hrsz: 261/2
Épület, építmény értéke:
Vagyoni értékű jogok értéke:
gép, berendezés, felszerelés értéke
- számítástechnikai eszköz értéke
- egyéb gép értéke
- művészeti alkotás értéke
Összesen:
(2012. 12. 31-i állapot, bruttó érték.)

17.214.000,-Ft
-Ft
230.000,-Ft
150.000,-Ft
-Ft
17.594.000,-Ft

a.) Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda 3642 Bánhorváti, Ifjúság út 1. esetében:
A vagyongazdálkodás szabályait Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete
szabályozza. Az intézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései
Bánhorváti Községi Önkormányzat tulajdonában állnak.
A használati jog az intézményt illeti meg, a gazdálkodási jogot az intézmény részére jóváhagyott
költségvetés erejéig gyakorolhatja.
b.) Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda Vadnai Tagóvodája Vadna, Kassai út 38. esetében:
A vagyongazdálkodás szabályait Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testületének
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete
szabályozza. Az intézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Vadna
Község Önkormányzata tulajdonában állnak.
A használati jog az intézményt illeti meg, a gazdálkodási jogot az intézmény részére jóváhagyott
költségvetés erejéig gyakorolhatja.

14. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján, nyilvános
pályázat útján, határozott időre, nevezi ki a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati
Társulás Tanácsa. A kinevezés 5 év határozott időre szól.
15. Az intézmény bélyegzőjének lenyomata:
Hosszú bélyegző: Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda
3642 Bánhorváti, Ifjúság út 1.
Telefon: 48/500-232
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Kör alakú bélyegző: Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda
3642 Bánhorváti, Ifjúság út 1.

Záradék:
Az Alapító Okiratot egységes szerkezetben Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ../2013. (……...) határozatával, Vadna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
/2013. (………..) határozatával jóváhagyta.
Ez az Alapító Okirat egységes szerkezetben a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzéssel lép
hatályba.
A törzskönyvi bejegyzést követő napon a 2010. január 20-án kelt, egységes szerkezetű Alapító
Okirat hatályát veszti.

Bánhorváti, 2013. szeptember

Demeter Zoltán
polgármester

.

Bencze Péter
polgármester
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Vadna Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
========================================
Ikt. sz.: 3019/2013/V.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. szeptember 30-án (hétfőn) 16:00 órától
rendkívüli nyílt ülést tart, amelyre ezúton meghívom.
Az ülés helye: Községháza, Vadna
Napirendi javaslat

Napirend
sorszáma

Napirend tárgya

Előterjesztő

Előterjesztés
módja

1.

Javaslat a Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás, társulási
megállapodás módosítására.

Bencze Péter
polgármester

írásban

2.

Javaslat a Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító
okiratának módosítására

Bencze Péter
polgármester

írásban

Vadna, 2013. szeptember 27.
Tisztelettel
B e n c z e Péter sk.
polgármester

_______________________________________________
3636 Vadna, Kassai út 25.
Tel/fax: 48/ 505-211
e-mail: vadnapm@legnet.hu

