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Minősített többség! 

 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

A Tolna Megyei Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény  (a továbbiakban: Mhötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva megvizsgálta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének a Szekszárd - Szedres -  Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról 
szóló 133/2013.(V.30) határozatát, valamint a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó 
Társulás jogi személyiséggel rendelkező társulássá történő átalakításáról szóló 
134/2013.(V.30.) határozatát, melyek alapján 2014. február 15-i határidő megadásával, 
törvényességi felhívással élt. 
 
A törvényességi felhívások az érintett társulások társulási megállapodását, valamint a 
társulások közös fenntartású intézményeinek alapító okiratát érintik.  Tekintettel arra, 
hogy a Kormányhivatal mindkét társulás esetében azonos megállapításokat tett, ezért egy 
napirend keretében javasoljuk megtárgyalásukat. 
 
Emellett az előterjesztés készítésekor tekintettel voltunk arra, hogy 2013. december 29-én a 
Magyar Közlöny 220. számában megjelent az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) módosítása, 
valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM 
rendelet). Az Ávr. és az NGM rendelet 2014. január 1-től hatályba lépő rendelkezései, 
melyek a kormányzati funkció bevezetésével és a szakágazati rend módosulásával 
összefüggésben az önkormányzatoknak is kötelezettségeket írnak elő, ugyancsak 
szükségessé teszik a társulási megállapodások és az alapító okiratok felülvizsgálatát.  
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az érintett társulási megállapodásokat 
és az alapító okiratokat áttekintette, s a törvényességi felhívásban írtak, a Kormányhivatallal 
történt egyeztetés, valamint a jogszabályváltozásokra tekintettel a társulási megállapodások és 
alapító okiratok átdolgozásra kerültek. 
 
Szekszárd - Szedres -  Medina Óvodafenntartó Társulás, valamint Szekszárd és Szálka 
Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodását érintően a következő módosításokat 
javasoljuk:  
 
1.) A társulási megállapodásokban 2012. január 1-jei állapot szerinti lakosságszám 
helyett a 2014. január 1-jei lakosságszámot kell feltüntetni, tekintettel arra, hogy az 
Mhötv. 146. § (3) bekezdése értelmében a társulási megállapodásban a 93. § 3. pont szerinti 
lakosságszámot a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló  
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törvényben  meghatározott, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választása évének január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni. 
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) honlapján a 
2014. január 1-jei lakosságszámadatok azonban még nem elérhetők, ezért a társulási 
megállapodások módosításában a település lakosságszám adata kipontozásra került. 
Tekintettel azonban arra, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. §-
a alapján a képviselő-testület, ill. közgyűlés megválasztandó tagjai számának 
megállapításához a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő 
központi szerv (KEKKH) január 31-ig átadja a települések lakosságszámának január 1-jei 
adatait a Nemzeti Választási Iroda számára és ez  3 napon belül megküldésre kerül a jegyzők, 
mint helyi választási iroda vezetők részére is, ezért a lakosságszám adatok a közgyűlés 
időpontjáig várhatóan rendelkezésre állnak majd. 
 
2.) Az Mhötv. 88. § (1) bekezdése szerint a társulást a helyi önkormányzatok képviselő-
testületei írásbeli megállapodással hozzák létre.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (3) bekezdése pedig kimondja, 
hogy a nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy az alapító szerv által vagy 
törvényben meghatározott napon jön létre és szűnik meg. 
 
Hivatkozott jogszabályhelyek alapján a Társulás létrejöttének nem feltétele, hogy ezt a 
társulási tanács alakuló ülésén kimondja, ezért a társulás létrehozására vonatkozó 
szabályok közül ezen további kikötés törlésre került. 
 
3.) Az Áht. 9. § (1) bekezdése az irányítási jogok felsorolását tartalmazza, az alapítóhoz 
kötődő jogokat pedig az Áht. 8. § (1) és (5) bekezdése,  ill. 11. § (1) és (7) bekezdése 
határozza meg.  
A társulási megállapodásokban az alapítói jogokat, valamint az irányítási jogokat az Áht. 
hivatkozott előírásaihoz, valamint az Áht. 9. § (6) bekezdésében írt hatásköri szabályokhoz  
igazodóan kell meghatározni. 
 
A „ fenntartói jogok” fogalmát az Áht. nem határozza meg, tekintettel azonban arra, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 
96. § (4) bekezdése értelmében köznevelési intézmény tekintetében felügyeleti és irányító 
szerven a fenntartót, felügyeleten és irányításon a fenntartói jogok és kötelességek 
gyakorlását kell érteni, ezért az Áht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott irányítási jogok a 
köznevelési törvény fenntartóra vonatkozóan meghatározott előírásaival együtt értelmezhetők. 
Erre tekintettel a társulási megállapodás az Áht. szerinti irányítási jogoktól elhatárolva 
ugyan, de a fenntartói jogköröket is tartalmazza.  
 
Az irányítói jogok részét képezik az Áht. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti munkáltatói 
jogok, melyeket az Áht. előírásaira tekintettel a Társulási Tanács gyakorol. A 
Kormányhivatal álláspontja szerint a jelenleg hatályos jogi szabályozás alapján az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlására is a Társulási Tanács jogosult. Erre tekintettel a társulási 
megállapodásban „Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács 
elnöke gyakorolja.” mondat törlésre került. 
 
4.) A társulási megállapodás több olyan döntési hatáskört is tartalmaz (pl. alapító okirat 
módosítás, tagok költségviselésének mértékéről való döntés), amely az Mhötv. rendelkezései 
értelmében a tagönkormányzatok képviselő-testületének hatásköre. E rendelkezések törlését 
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javasoljuk, tekintettel arra, hogy a kifogásolt esetekben a Társulási Tanácsnak legfeljebb 
döntés kezdeményezési joga lenne kiköthető.  
 
5.) A társulási megállapodásban az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának 
mértékére vonatkozó szabályozást pontosan kell meghatározni. A javasolt módosítás szerint a 
Társulás tagjai az őket terhelő hozzájárulásukat, mely tapasztalati adatok alapján az előző évi 
hozzájárulás 1/12-ed része, a feladatellátási helyek szerinti feladatellátás arányában utalják 
havonta a Társulás számlájára. Emellett külön pont alatt beépítésre került, hogy, amennyiben 
a zárszámadást követő pénzügyi elszámolás eredményeként megállapítható, hogy a társulás 
működéséhez a finanszírozási összegek nem elégségesek, a többletköltségeket az 
önkormányzatok lakosságszám arányosan kötelesek fizetni. Ha pedig a pénzügyi elszámolás 
eredményeként többlet keletkezik, úgy a hozzájárulási többlet is lakosságszám arányosan illeti 
meg a Társulás tagjait. 
 
6.) Az Mhötv. 95. § (3) bekezdése szerinti kisegítő szabály alapján a társulási tanács 
működésére a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
Erre tekintettel a zárt ülés elrendelésére, a jegyzőkönyv tartalmi elmeire, valamint aláírására 
és megküldésére vonatkozó szabályozást a képviselő-testület működésére előírtakat alapul 
véve pontosítottuk.  
 
7.) A társulási megállapodás kötelező szabályozási eleme az Mhötv. 93. § 13. pontja alapján a 
társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei. Mivel ezt 
eddig nem tartalmazták a társulási megállapodások, indokolt a jelenlegi gyakorlathoz 
igazodóan beépíteni, hogy a társulás a társulás tagjain kívül más számára nem nyújt 
szolgáltatást. 
 
8.) Az előterjesztés első felében meghivatkozott Ávr. és NGM rendelet értelmében 2014. 
január 1-jével a költségvetési szerv alaptevékenységének besorolására a kormányzati funkció 
kódokat kell alkalmazni. Tekintettel arra, hogy e rendelkezés a törzskönyvi jogi személyekre 
is kiterjed, a társulási megállapodást szükséges kiegészíteni a kormányzati funkció 
kóddal és a szakfeladat kódokat tartalmazó részt pedig törölni kell. 
 

Az 1. Számú Óvoda Kindergartennek, valamint a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde 
és Családi Napközinek, mint a társulások közös fenntartású intézményeinek alapító 
okiratát érint ően a következő módosításokat javasoljuk: 
 
1.) Az egyéb munkáltatói jogokra vonatkozó szabályozást összhangba kell hozni a társulási 
megállapodásokra vonatkozó rész  3.) pontjában leírtakkal. 
 
2.) 2014. január 1-jével módosult az Ávr. 5. §-a, mely az alapító okirat elsődleges tartalmi 
kellékeit határozza meg. Az Ávr. 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe lépett rendelkezés szerint 
az alapító okirat a költségvetési szerv közfeladatát és szakmai alaptevékenységeit, továbbá 
ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését, és főtevékenységének államháztartási 
szakágazati besorolását tartalmazza, vagyis az alapító okirat nem tartalmazhat szakfeladat 
kódokat. Ezért az alapító okiratokat szükséges kiegészíteni a kormányzati funkció kóddal 
és a szakfeladat kódokat tartalmazó részt törölni kell.  
 



 

 

 
 
 

5

Másik alapító okiratot érintő tartalmi változás, hogy az Áht. 2014. évtől hatályos 
módosításával megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási besorolása, emiatt az alapító 
okiratokban már nem szerepelhet ezzel összefüggő rendelkezés.  
Erre tekintettel az  Ávr. 181. § rendelkezésének megfelelően az egységes szerkezetbe foglalt 
okiratból törölni szükséges a gazdálkodási besorolásra vonatkozó információt.  

 
Fentieknek megfelelően elkészítettük a társulási megállapodások, valamint a közös 
fenntartású intézmények alapító okiratának módosítását, mely az előterjesztés mellékletét 
képezi.  
 
A társulási megállapodás módosításához Mhötv. 88. § (2) bekezdése alapján minősített 
többségű döntés szükséges. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést tárgyalja meg és hozza 
meg döntését. 
 
 
Szekszárd, 2014. január 21. 
 
 
         
  
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében:  

 dr. Göttlinger István 
 jegyzőt helyettesítő aljegyző 
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I.  Határozati javaslat 
 

 
 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Tolna Megyei 
Kormányhivatalnak Szekszárd Megyei Jogú Város közgyűlésének a Szekszárd-
Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló 133/3013.(V.30.) 
határozatára tett törvényességi felhívását elfogadja. 

 
2.  A Közgyűlés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról 

szóló társulási megállapodás módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és 
formában elfogadja. 

 
3. A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8-9. §-ai, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. §-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. és 
83. §-a  alapján az Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító 
okiratának módosítását a 2. számú melléklet szerint elfogadja. 

 
4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának, illetve az 

egységes szerkezetű alapító okiratnak, valamint a társulási megállapodás 
módosításának az aláírására, az aljegyzőt pedig az okiratok ellenjegyzésére. 

 
5. A Közgyűlés felkéri az aljegyzőt az okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna 

Megyei Igazgatóságához történő benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára. 
 
6. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat megküldésével tájékoztassa 

döntéséről a Tolna Megyei Kormányhivatalt. 
 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős: Horváth István polgármester 
             Dr. Göttlinger István aljegyző 
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II.  Határozati javaslat 
 

 
 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Tolna Megyei 
Kormányhivatalnak Szekszárd Megyei Jogú Város közgyűlésének a Szekszárd és 
Szálka Óvodafenntartó Társulás jogi személyiséggel rendelkező társulássá történő 
átalakításáról szóló 134/3013.(V.30.) határozatára tett törvényességi felhívását 
elfogadja. 

 
2.  A Közgyűlés a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása létrehozásáról szóló 

társulási megállapodás módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és 
formában elfogadja. 

 
3. A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8-9. §-ai, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. §-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. és 
83. §-a  alapján a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának 
módosítását a 2. számú melléklet szerint elfogadja. 

 
4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának, illetve az 

egységes szerkezetű alapító okiratnak, valamint a társulási megállapodás 
módosításának az aláírására, az aljegyzőt pedig az okiratok ellenjegyzésére. 

 
5. A Közgyűlés felkéri az aljegyzőt az okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna 

Megyei Igazgatóságához történő benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára. 
 
6. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat megküldésével tájékoztassa 

döntéséről a Tolna Megyei Kormányhivatalt. 
 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős: Horváth István polgármester 
              Dr. Göttlinger István aljegyző 
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I./1. számú melléklet 
Ikt.szám: VI. ../2014. 
 

Köznevelési intézmény közös fenntartására létrejött  
társulási megállapodás módosítása 

 
mely létrejött egyrészről  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) 
képviseli: Horváth István polgármester,  
másrészről  
Medina Község Önkormányzata (7057 Medina, Kossuth L. u. 59.) képviseli: Vén Attila 
polgármester, 
valamint 
Szedres Község Önkormányzata (7056 Szedres, Arany J. u. 2.) képviseli: Kovács János 
polgármester 
között alulírt helyen és napon az alábbi feltételekkel:  
 
 
I. Felek a közöttük a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás tárgyában 

2013. június hó 19. napon kelt társulási megállapodást (a továbbiakban: 
Megállapodás) – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) IV. fejezetében, illetve az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) II. fejezetében foglaltak alapján – 
egyező akaratnyilatkozattal az alábbiak szerint módosítják:  

 
 

1. A Megállapodás I. fejezet 3.1. pontjában a „Település lakosságszáma” sor a 
következők szerint módosul: 

 
„ Település lakosságszáma: 
   ………..” 
 
 

2. A Megállapodás I. fejezet 3.2. pontjában a „Település lakosságszáma” sor a 
következők szerint módosul: 

 
„ Település lakosságszáma: 
   ………..” 

 
 
3. A Megállapodás I. fejezet 3.3. pontjában a „Település lakosságszáma” sor a 

következők szerint módosul: 
 

„ Település lakosságszáma: 
   ………..” 

 
 
4. A Megállapodás I. fejezet 6. pontja a következők szerint módosul: 

„ 6. Társulás létrejötte: 
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Jelen megállapodást Társulás valamennyi tagja minősített többséggel jóváhagyja és 
Társulást a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága nyilvántartásba veszi.” 

 
 

5. A Megállapodás II. fejezet 2.5. pontja a következők szerint módosul: 
 

„ 2.5. Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása”  
 
 

6. A Megállapodás II. fejezet 2. pontja a következő 2.6. ponttal egészül ki: 
 

„ 2.6. Társulás szolgáltatásai igénybevételének feltételei 
Társulás Társulás tagjain kívül más számára nem nyújt szolgáltatást.” 
 
 

7. A Megállapodás II. fejezet 4.2. pontja a következők szerint módosul: 
 
„4.2. Alapítói jogok  
A közös fenntartású intézmény alapítása, átalakítása, megszüntetése, alapító 
okiratának kiadása, módosítása, megszüntető okiratának kiadása.” 

 
 

8. A Megállapodás II. fejezet 4.4. pontja a következők szerint módosul: 
 
„4.4. A Társulási Tanács által gyakorolt irányítási és fenntartói jogok 
a) az Áht. 9. § (1) bekezdése alapján irányítási jogok: 

a. az intézményvezető tekintetében a kinevezés és felmentés, vagy a vezetői 
megbízás adása, visszavonása, és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása; 

b. a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres 
figyelemmel kísérése, a végrehajtás, illetve az intézmény által ellátandó 
közfeladatok meg nem valósításának veszélye esetén a jogszabályban 
meghatározott szükséges intézkedések megtétele; 

c. az intézmény által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó, és az 
erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges 
követelmények érvényesítése, számonkérése, ellenőrzése; 

d. jogszabályban meghatározott esetekben az intézmény döntéseinek előzetes 
vagy utólagos jóváhagyása; 

e. egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására; 
f. az intézmény kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános 

adatok, valamint az egyes irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, 
törvényben meghatározott személyes adatok kezelése. 

b) az Nkt. 83. § (2) bekezdése alapján fenntartói jogok: 
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a. döntés az intézmény nevének megállapításáról, átszervezéséről, 
tevékenységi körének módosításáról, fenntartói jogának átadásáról; 

b. döntés az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános 
felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 
meghatározásáról; 

c. az intézmény költségvetésének, továbbá a kérhető térítési díj 
megállapítása szabályainak, a szociális alapon adható kedvezmények 
feltételeinek meghatározása; 

d. az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 
meghatározása; 

e. az intézmény gazdálkodásának, működése törvényességének, 
hatékonyságának, a szakmai munka eredményességének, a 
gyermekvédelmi tevékenységnek, a gyermekbaleset megelőzésének 
érdekében tett intézkedések ellenőrzése; 

f. az intézmény továbbképzési programjának jóváhagyása; 
g. az intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok 

végrehajtásának, a pedagógiai-szakmai munka eredményességének 
értékelése; 

h. a pedagógiai program, a házirend, valamint az SZMSZ ellenőrzése. 
Minden olyan döntéshez, mely a településén működő feladat-ellátási helyre is 
vonatkozik, Társulás érintett tagjának véleménye szükséges.     
Amennyiben eltérő álláspontok alakulnak ki, további egyeztetésre kerül sor.” 
 
 

9. A Megállapodás II. fejezet 4.5. pontjának második mondatát (Az intézményvezető felett 
az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.) törlik. 

 
 

10. A Megállapodás III. fejezet 1.3. pontja első bekezdésének második mondatát (Az 
alakuló ülés nyilvánítja ki Társulás megalakulását, illetve választja meg az elnököt.) 
törlik. 

 
 

11. A Megállapodás III. fejezet 1.6. pont e) alpontját (a közös fenntartású intézmény 
alapító okiratának módosításához) törlik. 

 
 

12. A Megállapodás III. fejezet 1.6. pont h) alpontját (azokban az ügyekben, amelyeket a 
szervezeti és működési szabályzat meghatároz) törlik. 
 
 

13. A Megállapodás III. fejezet 1.7. pont g) alpontját (Társulás tagjai költségviselésének 
mértékéről) törlik.  

 
 

14. A Megállapodás III. fejezet 2.2. pontja a következők szerint módosul: 
 
„2.2. Zárt ülés elrendelése 
A Társulási Tanács zárt ülést tart: 
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a) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy 
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos eljárás esetén; 

b) az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor. 

A Társulási Tanács zárt ülést rendelhet el: 
a) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás Társulás, 
annak tagjai vagy más érintett üzleti érdekét sértené.” 

 
 

15. A Megállapodás III. fejezet 2.3. pontja a következők szerint módosul: 
 

„ 2.3. Jegyzőkönyv 
A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.  
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
a) az ülés helyét és időpontját; 
b) az ülésen megjelentek és meghívottak nevét, megjelenésük tényét; 
c) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat; 
d) az előterjesztéseket; 
e) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét; 
f) a hozzászólások, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét; 
g) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát; 
h) a döntéshozatalban résztvevők számát és a szavazás számszerű eredményét; 
i) a döntésből kizárt tag nevét és a kizárás indokát; 
j) a Társulás székhelye szerinti polgármesteri hivatal jegyzőjének (továbbiakban: a 

Társulás munkaszervezetének vezetője) jogszabálysértésre vonatkozó jelzését; 
k) a hozott döntéseket; 
l) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat. 
A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulás munkaszervezetének vezetője írják alá. 
A jegyzőkönyvet a Társulás munkaszervezetének vezetője az ülést követő 15 napon 
belül megküldi a Tolna Megyei Kormányhivatalnak. 

A Társulási Tanács működésének részletes szabályait szervezeti és működési 
szabályzata tartalmazza, melyet Társulás megalakulását követő ülésen kell elfogadni.” 

 
 
16. A Megállapodás IV. fejezet 2.1. pontja a következők szerint módosul: 
 

„2.1. Társulás tagjainak pénzügyi hozzájárulása 
Társulás tagjai saját hozzájárulásukat, mely tapasztalati adatok alapján az előző évi 
hozzájárulás 1/12 része, a feladat-ellátási helyek szerinti feladatellátás arányában 
havonta – legkésőbb az állami támogatás megérkezését követő 5 munkanapon belül – 
átutalják Társulás számlájára. Késedelmes utalás esetén Társulás a mindenkori 
jegybanki kamat kétszeresét számítja fel késedelmi pótlékként.” 

 
 
17. A Megállapodás IV. fejezet 3.3. pontja a következők szerint módosul: 

 
„3.3. A költségvetési beszámoló és a pénzügyi elszámolás rendje 
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Az év végi költségvetési beszámolót a tárgyévet követő évben Hivatal elkészíti és 
legkésőbb a zárszámadás Társulási Tanácsnak történő benyújtásával egyidejűleg 
megküldi Társulás tagjainak is. 
A pénzügyi elszámolásra (hozzájárulási hiány és többlet elszámolása) a zárszámadást 
követő 45 napon belül, az előző évi tényadatok ismeretében kerül sor. 
Amennyiben a pénzügyi elszámolás eredményeként hiány állapítható meg, a hiány 
kiegyenlítéséhez szükséges pénzösszegeket Társulás tagjai lakosságszám-arányosan 
kötelesek fizetni. Amennyiben a pénzügyi elszámolás eredményeként többlet 
mutatható ki, az szintén lakosságszám-arányosan illeti meg Társulás tagjait. 
A hozzájárulási hiányt Társulás tagjai 8 napon belül kötelesek átutalni Társulás 
részére, a hozzájárulási többletet Társulás 8 napon belül köteles visszautalni 
Társulás tagjai részére. Késedelmes utalás esetén a IV. fejezet 2.1. pontban rögzített 
kamatszámítás és -fizetés az irányadó.” 

 
 
 

II.  Jelen megállapodás-módosítás 2014. március hó 1. napjától hatályos. 
 

 
 
Felek a jelen társulási-megállapodásmódosítást annak elolvasását, tartalmának megismerését 
és együttes értelmezését követően a Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-
testületei nevében – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – saját kezű aláírással látják el.  

 
 
 

Szekszárd, 2014. …………….. hó ... nap 
 
 
 
 
 
 
      ………………………..    …………………………… 

      Vén Attila polgármester    Kovács János polgármester  
Medina Község Önkormányzata            Szedres Község Önkormányzata 

 
 
 
 
 
 
    ……………………………. 

Horváth István polgármester  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
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Záradék:  
A települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodás módosítását 
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként 
fogadták el.  
Jóváhagyó határozatok száma:  
Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2014.(I….) határozata. 
Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2014.(I….) határozata. 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ../2014.(I….) határozata. 
 
 
 
 
 
       ………………………….          ……………………..… 

Dr. Baranyai Eszter          Honti Sándor  
jegyző                  jegyző 

 
 
 
 
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében 
 
 
 
 
 

………………………….. 
dr. Göttlinger István 

jegyzőt helyettesítő aljegyző 
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 I./2. számú melléklet 
Szám: VI. ……….-../2014. 
 
 

Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 
 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
MÓDOSÍTÁSA 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, Szedres Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Medina Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és 83. § 
(2) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 7-11. §-ai, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a,  a kormányzati 
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. 
(XII. 29.) NGM rendelet 2. §-a, továbbá a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó 
Társulás (Társulás) társulási megállapodása alapján a Társulás által fenntartott fent 
megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint módosítja:  
 
 
1. Az alapító okirat 3.2. pontja a következők szerint módosul: 

„3.2.  A költségvetési szerv tevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

- felzárkóztató nevelés kis létszámú csoportban 
- integrált óvodai nevelés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

részére 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 
- mozgáskorlátozott gyermekek integrált nevelése 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai nevelése 
integráltan 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
- roma nemzetiségi nevelés 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

- intézményi kedvezményes étkeztetés 
- intézményi ingyenes étkeztetés 
- speciális ellátást igénylő gyermekek étkeztetése 

098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 
- gyógytestnevelés 

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
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107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok” 
 
 
2. Az alapító okirat 6. pontját (A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása) törlik. 

 
3. Az alapító okirat 7-13. pontjainak számozása 6-12-re változik, s az ily módon jelölt 11. 

pont a következők szerint módosul: 
 

„11. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a vonatkozó 
egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően nyilvános pályázat útján, határozott 
időre Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa – Társulás 
tagjai képviselő-testületeinek véleményét előzetesen kikérve – nevezi ki, bízza meg.” 
 

 
Záró rendelkezések: 

Az alapító okirat módosítása 2014. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 2013. június 19-én kelt, VI. 
490-3/2013. számú, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.  
Jelen alapítóokirat-módosítást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése …/2014. (I….) határozatával, Medina Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ../2014. (.….) határozatával, Szedres Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ../2014. (…...) határozatával fogadta el. 

 
 
Szekszárd, 2014. február ...   
 
 
 
 
      Kovács János        Vén Attila  
       polgármester                           polgármester 
 
 
 
 
 

Horváth István 
polgármester 
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II./1. számú melléklet 

Ikt.szám: VI. ../2014. 
 
 

Köznevelési intézmény közös fenntartására létrejött  
társulási megállapodás módosítása 

 
 
mely létrejött egyrészről  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) 
képviseli: Horváth István polgármester,  
másrészről  
Szálka Község Önkormányzata (7121 Szálka, Petőfi u. 2.) képviseli: Pálfi János 
polgármester  
között alulírt helyen és napon az alábbi feltételekkel:  
 
 
I. Felek a közöttük a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása tárgyában 2013. 

június hó 19. napon kelt társulási megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) – a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) IV. fejezetében, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) II. fejezetében foglaltak alapján – egyező 
akaratnyilatkozattal az alábbiak szerint módosítják:  

 
 

1. A Megállapodás I. fejezet 3. pont a) alpontjában a „Település lakosságszáma” sor a 
következők szerint módosul: 

 
„ Település lakosságszáma: 
   ………..” 
 
 

2. A Megállapodás I. fejezet 3. pont b) alpontjában a „Település lakosságszáma” sor a 
következők szerint módosul: 

 
„ Település lakosságszáma: 
   ………..” 

 
 

3. A Megállapodás I. fejezet 6. pontja a következők szerint módosul: 
„ 6. Társulás létrejötte: 
Jelen megállapodást Társulás valamennyi tagja minősített többséggel jóváhagyja és 
Társulást a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága nyilvántartásba veszi.” 

 
 

4. A Megállapodás II. fejezet 2.3. pontja a következők szerint módosul: 
 

„ 2.3. Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
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091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés” 

 
 

5. A Megállapodás II. fejezet 2. pontja a következő 2.4. ponttal egészül ki: 
 

„ 2.4. Társulás szolgáltatásai igénybevételének feltételei 
Társulás Társulás tagjain kívül más számára nem nyújt szolgáltatást.” 

 
 

6. A Megállapodás II. fejezet 4.2. pontja a következők szerint módosul: 
 
„4.2. Alapítói jogok  
A közös fenntartású intézmény alapítása, átalakítása, megszüntetése, alapító 
okiratának kiadása, módosítása, megszüntető okiratának kiadása.” 

 
 

7. A Megállapodás II. fejezet 4.4. pontja a következők szerint módosul: 
 
„4.4. A Társulási Tanács által gyakorolt irányítási és fenntartói jogok 
a) az Áht. 9. § (1) bekezdése alapján irányítási jogok: 

a. az intézményvezető tekintetében a kinevezés és felmentés, vagy a vezetői 
megbízás adása, visszavonása, és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása; 

b. a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres 
figyelemmel kísérése, a végrehajtás, illetve az intézmény által ellátandó 
közfeladatok meg nem valósításának veszélye esetén a jogszabályban 
meghatározott szükséges intézkedések megtétele; 

c. az intézmény által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó, és az 
erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges 
követelmények érvényesítése, számonkérése, ellenőrzése; 

d. jogszabályban meghatározott esetekben az intézmény döntéseinek előzetes 
vagy utólagos jóváhagyása; 

e. egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására; 
f. az intézmény kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános 

adatok, valamint az egyes irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, 
törvényben meghatározott személyes adatok kezelése. 

b) az Nkt. 83. § (2) bekezdése alapján fenntartói jogok: 
a. döntés az intézmény nevének megállapításáról, átszervezéséről, 

tevékenységi körének módosításáról, fenntartói jogának átadásáról; 
b. döntés az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános 

felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 
meghatározásáról; 

c. az intézmény költségvetésének, továbbá a kérhető térítési díj 
megállapítása szabályainak, a szociális alapon adható kedvezmények 
feltételeinek meghatározása; 

d. az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 
meghatározása; 
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e. az intézmény gazdálkodásának, működése törvényességének, 
hatékonyságának, a szakmai munka eredményességének, a 
gyermekvédelmi tevékenységnek, a gyermekbaleset megelőzésének 
érdekében tett intézkedések ellenőrzése; 

f. az intézmény továbbképzési programjának jóváhagyása; 
g. az intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok 

végrehajtásának, a pedagógiai-szakmai munka eredményességének 
értékelése; 

h. a pedagógiai program, a házirend, valamint az SZMSZ ellenőrzése. 
Minden olyan döntéshez, mely a településén működő feladat-ellátási helyre is 
vonatkozik, Társulás érintett tagjának véleménye szükséges.     
Amennyiben eltérő álláspontok alakulnak ki, további egyeztetésre kerül sor.” 
 
 

8. A Megállapodás II. fejezet 4.5. pontjának második mondatát (Az intézményvezető felett 
az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.) törlik. 
 
 

9. A Megállapodás III. fejezet 1.3. pontja első bekezdésének második mondatát (Az 
alakuló ülés nyilvánítja ki Társulás megalakulását, illetve választja meg az elnököt.) 
törlik. 
 
 

10. A Megállapodás III. fejezet 1.6. pont e) alpontját (a közös fenntartású intézmény 
alapító okiratának módosításához) törlik. 

 
 

11. A Megállapodás III. fejezet 1.6. pont h) alpontját (azokban az ügyekben, amelyeket a 
szervezeti és működési szabályzat meghatároz) törlik. 
 
 

12. A Megállapodás III. fejezet 1.7. pont g) alpontját (Társulás tagjai költségviselésének 
mértékéről) törlik.  
 
 

13. A Megállapodás III. fejezet 2.2. pontja a következők szerint módosul: 
 
„2.2. Zárt ülés elrendelése 
A Társulási Tanács zárt ülést tart: 
a) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy 

tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos eljárás esetén; 

b) az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor. 

A Társulási Tanács zárt ülést rendelhet el: 
a) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás Társulás, 
annak tagjai vagy más érintett üzleti érdekét sértené.” 
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14. A Megállapodás III. fejezet 2.3. pontja a következők szerint módosul: 

 
„ 2.3. Jegyzőkönyv 
A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.  
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
a) az ülés helyét és időpontját; 
b) az ülésen megjelentek és meghívottak nevét, megjelenésük tényét; 
c) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat; 
d) az előterjesztéseket; 
e) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét; 
f) a hozzászólások, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét; 
g) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát; 
h) a döntéshozatalban résztvevők számát és a szavazás számszerű eredményét; 
i) a döntésből kizárt tag nevét és a kizárás indokát; 
j) a Társulás székhelye szerinti polgármesteri hivatal jegyzőjének (továbbiakban: a 

Társulás munkaszervezetének vezetője) jogszabálysértésre vonatkozó jelzését; 
k) a hozott döntéseket; 
l) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat. 
A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulás munkaszervezetének vezetője írják alá. 
A jegyzőkönyvet a Társulás munkaszervezetének vezetője az ülést követő 15 napon 
belül megküldi a Tolna Megyei Kormányhivatalnak. 

A Társulási Tanács működésének részletes szabályait szervezeti és működési 
szabályzata tartalmazza, melyet Társulás megalakulását követő ülésen kell elfogadni.” 
 
 

15. A Megállapodás IV. fejezet 2.1. pontja a következők szerint módosul: 
 

„2.1. Társulás tagjainak pénzügyi hozzájárulása 
Társulás tagjai saját hozzájárulásukat, mely tapasztalati adatok alapján az előző évi 
hozzájárulás 1/12 része, a feladat-ellátási helyek szerinti feladatellátás arányában 
havonta – legkésőbb az állami támogatás megérkezését követő 5 munkanapon belül – 
átutalják Társulás számlájára. Késedelmes utalás esetén Társulás a mindenkori 
jegybanki kamat kétszeresét számítja fel késedelmi pótlékként.” 
 
 

16. A Megállapodás IV. fejezet 3.3. pontja a következők szerint módosul: 
 

„3.3. A költségvetési beszámoló és a pénzügyi elszámolás rendje 
Az év végi költségvetési beszámolót a tárgyévet követő évben Hivatal elkészíti és 
legkésőbb a zárszámadás Társulási Tanácsnak történő benyújtásával egyidejűleg 
megküldi Társulás tagjainak is. 
A pénzügyi elszámolásra (hozzájárulási hiány és többlet elszámolása) a zárszámadást 
követő 45 napon belül, az előző évi tényadatok ismeretében kerül sor. 
Amennyiben a pénzügyi elszámolás eredményeként hiány állapítható meg, a hiány 
kiegyenlítéséhez szükséges pénzösszegeket Társulás tagjai lakosságszám-arányosan 
kötelesek fizetni. Amennyiben a pénzügyi elszámolás eredményeként többlet 
mutatható ki, az szintén lakosságszám-arányosan illeti meg Társulás tagjait.  
A hozzájárulási hiányt Társulás tagjai 8 napon belül kötelesek átutalni Társulás 
részére, a hozzájárulási többletet Társulás 8 napon belül köteles visszautalni 
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Társulás tagjai részére. Késedelmes utalás esetén a IV. fejezet 2.1. pontban rögzített 
kamatszámítás és -fizetés az irányadó.” 

 
 

II.  Jelen megállapodás-módosítás 2014. március hó 1. napjától hatályos. 
 
 

Felek a jelen társulási-megállapodásmódosítást annak elolvasását, tartalmának megismerését 
és együttes értelmezését követően a Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-
testületei nevében – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – saját kezű aláírással látják el.  

 
 

Szekszárd, 2014. …………….. hó ... nap 
 
 
 
 
 ………………………………        …………………………. 

Horváth István polgármester        Pálfi János polgármester 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata   Szálka Község Önkormányzata 
 
 
 
Záradék:  
A települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodás módosítását 
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként 
fogadták el.  
Jóváhagyó határozatok száma:  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ../2014.(I….) határozata. 
Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2014.(II….) határozata. 
 
 
 
 
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében 
 
 
 
 

………………………….. 
dr. Göttlinger István 

jegyzőt helyettesítő aljegyző 
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II./2. számú melléklet 

Szám: VI. …-../2014. 
 

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten 
 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
MÓDOSÍTÁSA 

 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és Szálka Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (3) bekezdése és 83. § (2) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 123-127. §-ai, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7-11. §-ai, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 5. §-a, a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. §-a, továbbá Szekszárd és 
Szálka Óvodafenntartó Társulásának (Társulás) társulási megállapodása alapján a Társulás 
által fenntartott fent megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint 
módosítja:  

 
 

1. Az alapító okirat 3.2. pontja a következők szerint módosul: 
 

„3.2.  A költségvetési szerv tevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

- kompetenciaalapú óvodai nevelés 
- referencia-intézményi szolgáltatások nyújtása 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai 
- enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek integrált nevelése 

(Szekszárd) 
- enyhe fokban hallássérült (nagyothalló) gyermekek integrált 

nevelése (Szekszárd) 
-  egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai nevelése 
integráltan 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
- német kétnyelvű nemzetiségi nevelés (Szekszárd, Wosinsky ltp. 4.; 

Szálka, Petőfi u. 3.) 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

- intézményi kedvezményes étkeztetés 
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- intézményi ingyenes étkeztetés 
- speciális ellátást igénylő gyermekek étkeztetése 

098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 
- gyógytestnevelés 

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok” 

 
 

2. Az alapító okirat 6. pontját törlik. 
 
 
3. Az alapító okirat 7-13. pontjainak számozása 6-12-re változik, s az ily módon jelölt 11. 

pont a következők szerint módosul: 
 

„11. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a vonatkozó 
egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően nyilvános pályázat útján, határozott 
időre Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa – Társulás tagjai 
képviselő-testületeinek véleményét előzetesen kikérve – nevezi ki, bízza meg.” 
 
 
 

Záró rendelkezések: 
Az alapító okirat módosítása 2014. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten 2013. június 19-én kelt, VI. 515-2/2013. számú, 
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az alapítóokirat-módosítást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése .../2014. (I….) határozatával, Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete ../2014. (II….) határozatával fogadta el.  

 
 
 
Szekszárd, 2014. február ...   
 
 
 
 
 
 
      Horváth István         Pálfi János  
       polgármester                           polgármester 
 
 

 


