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Tisztelt Képviselő-testület!
Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai nevelés kötelező feladat ellátását
2006. évtől a Bánhorváti székhellyel működő intézményfenntartó tárulás keretei között teljesíti.
A székhely önkormányzat a Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodásának
módosítását kezdeményezi, a finanszírozási nehézségek miatt.
A társulási megállapodás módosításához, a társult önkormányzatok valamennyi képviselőtestületének minősített többséggel meghozott döntése szükséges, az Mötv. rendelkezései szerint.
Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti társulási megállapodás
módosítás határozati javaslatnak megfelelő elfogadását.
Vadna, 2020. 02.03.
Bencze Péter sk.
polgármester
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
módosítása.
A Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás tagjai, azaz Bánhorváti Község
Önkormányzata (3642 Bánhorváti, Szabadság út 146. képviseli: Deák-Szinyéri József
polgármester), Nagybarca Községi Önkormányzat (3641 Nagybarca, Kossuth út 32.. képviseli:
Tóth-Péter Zoltán polgármester), Vadna Község Önkormányzata (3636 Vadna, Kassai út 25.,
képviseli: Bencze Péter polgármester) és Mályinka Község Önkormányzata (3645 Mályinka,
Rákóczi utca 5., képviseli: Győrfi Gábor polgármester) a Bánhorváti Óvodafenntartó
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak
szerint módosítják:
1. A Megállapodás 11.6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„11.6. Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás költségvetésében kell
szerepeltetni a közös feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Amennyiben ezek a bevételek nem fedezik az ellátások költségeit, így 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. Amennyiben a társult Önkormányzat a
többletköltséget a tudomásszerzést követő hónap 10. napjáig nem tudja egy összegben
átutalni a székhely önkormányzat számlájára, úgy minden hónap 5. napjáig legalább az
adott település tagintézményében foglalkoztatottak illetményének fedezetéül szolgáló
összeget kell átutalni azzal, hogy amennyiben ezt a kötelezettségét a társult önkormányzat
nem teljesíti, az tartozással érintett település tagintézményben foglalkoztatottak illetménye
nem kerül kifizetésre, csak a teljesítést követően.”
2. A megállapodásnak ez a módosítása 2020. ……-én lép hatályba.
Záradék:
Jelen Társulási Megállapodást Bánhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2020 ……… napján kelt …../2020. (……..) határozatával, Nagybarca Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020…….. napján kelt …../2020. (………)
határozatával Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020 ………. napján
kelt …../2020. (………) határozatával és Mályinka Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2020 ……. napján kelt ………/2020. (………) határozatával hagyta jóvá.
Bánhorváti, 2020.

