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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény 3. §-a 
értelmében: 
„A települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétől 
nem láthat el. A települési önkormányzati társulás az e bekezdésnek való megfelelés 
érdekében a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás megkötéséig módosítja a 
társulási megállapodást.  
(2) A települési önkormányzati társulás tagjai az (1) bekezdésben meghatározott határidőig  
a) egymás között elszámolnak a települési önkormányzatnak a 2013. január 1-jétől állami 
köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátását szolgáló, a települési önkormányzati 
társulásba – annak létrehozásától kezdve – bevitt vagyonával és  
b) megállapodást kötnek egymással  
ba) az általuk fenntartott intézményben foglalkoztatott technikai dolgozók és egyéb 
alkalmazottak 2013. január 1-jétől történő 7. § (4) és (5) bekezdése szerinti 
továbbfoglalkoztatásáról és  
bb) az európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek teljesítésének 
egymás közötti megosztásáról.” 
 
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 
CLIV. törvény értelmében a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. december 31. napjával 
kilépett a Társulásból, illetve ezen döntés következtében az értesítést követő 2 hónapon belül 
a Társulási Megállapodást módosítani kellett volna. A jogszabály nem rendezte a Baranya 
Megyei Önkormányzat kilépését követően az intézmény középfokú feladat-ellátási helyeinek 
finanszírozását, így a Társulási Megállapodás módosítására, illetve az alapító okirat 
módosítására nem került sor. Jelen előterjesztés keretében kerül sor a társulási megállapodás 
ezen okból történő módosítására, mely módosítás 2012. január 1. napjától hatályos.  
 
A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Kökönyösi Oktatási 
Központ Szakközépiskola többcélú intézmény a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
állásfoglalása szerint átszervezhető, közleményük értelmében a Dél-dunántúli Operatív 
Program DDOP-2007-3.1.2/2F-2f pályázati konstrukcióban támogatott projektek esetén nem 
áll fönn szerződésszegés esete, így az átszervezés lehetősége megteremtődött. Ebben az 
esetben a Törvény 2. § (1) bekezdés szerint köteles az önkormányzat eljárni, azaz 2013. 
január 1-i hatállyal az állami feladattá váló köznevelési alapfeladatot egyaránt ellátó többcélú 
intézmény alapító okiratát akként módosítja, hogy az intézmény 2013. január 1-től kizárólag 
önkormányzati feladatot lásson el, így az intézmény alapító okiratából az állami fenntartásba 
kerülő köznevelési alapfeladatok törlése szükséges, illetve a megmaradó intézmény új OM 
azonosító számot kap.  
 
A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott „Kökönyösi Oktatási 
Központ” Szakközépiskola intézményéből az alábbi feladatok kerülnek átadásra a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Központ) részére: 
Gagarin Általános Iskola (7300 Komló, Fürst S. u. 1.) 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (7300 Komló, Pécsi út 51.) 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (7300 Komló, 48-as tér 7.) 
„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola (7300 Komló, Alkotmány u. 2.)  
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Nagy László Gimnázium (7300 Komló, Alkotmány u. 2.) 
Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (7300 Komló, 
Ságvári E. u. 1.) 
Magyarszéki Általános Iskola (7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 44.)  
 
A fentiekre tekintettel szükséges a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 2012. december 15. napjáig.  
 
Az előterjesztés 1. számú melléklete a 2012. január 1. napjától hatályos Társulási 
Megállapodást tartalmazza egységes szerkezetben, melyben áthúzott vonallal kerültek 
jelölésre a törlendő részek, és szürkével a módosított részek.  
 
Az előterjesztés 2. számú melléklete a 2013. január 1. napjától hatályos Társulási 
Megállapodást tartalmazza egységes szerkezetben, melyben áthúzott vonallal kerültek 
jelölésre a törlendő részek, és szürkével a módosított részek.  
 
A Törvény értelmében a társult önkormányzatok az állami fenntartásba kerülő köznevelési 
feladatokhoz kapcsolódó vagyon tekintetében, a technikai dolgozók tekintetében, illetve a 
pályázatok tekintetében egymással elszámolnak.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot az oktatási, kulturális 
ifjúsági és sport, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembe 
vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az oktatási, kulturális ifjúsági és 
sport, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembe vételével 
megtárgyalta a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításairól szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását 2012. január 1. 
hatállyal és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 

2.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti tartalommal a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását 2013. január 1. 
hatállyal és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
3.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a társult önkormányzatok a 

Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszűntetéséhez kapcsolódóan 
az alábbiak szerint állapodnak meg:  

 
• A társulási megállapodás értelmében a fenntartó önkormányzat 
tulajdonában maradó, feladat ellátását szolgáló, a közösen fenntartott 
intézménynek térítésmentesen használatba adott ingó és ingatlan vagyon a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába kerülő feladat-ellátási 
helyek tekintetében a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola használati 
joga megszűnik. 
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A tagok a bevitt intézményük vagyonának szaporulatát az intézmény 2009. 
július 1.-ei megalapítását követően saját költségvetésük terhére biztosították, 
melynek megfelelően a vagyonszaporulat az alábbiak szerint kerül rendezésre: 

• Komló Város Önkormányzata tulajdonába kerül a Gagarin 
Általános Iskola, a Nagy László Gimnázium, az Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Nagy László Szakközépiskola, 
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, valamint az 
intézmény székhelyén nyilvántartott ingóságok, 

• Magyarszék Község Önkormányzat tulajdonába kerül a 
Magyarszéki Általános Iskola feladat-ellátási helyén nyilvántartott 
ingóságok. 
 

• Magyarszék Község Önkormányzata és Komló Város Önkormányzata 
megállapodik, hogy a Magyarszéki Általános Iskola 2012. évi 
finanszírozásának pénzügyi elszámolása a zárszámadás elkészítésével 
egyidejűleg történik. Amennyiben a társulási megállapodás VII. fejezetében 
meghatározottak figyelembe vételével kiszámított, a Magyarszéki Általános 
Iskola működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás mértéke magasabb, 
mint az addig befizetett összeg, akkor a Magyarszéki Önkormányzat pótlólagos 
támogatást fizet Komló Város Önkormányzat zárszámadásának elfogadását 
követő 15 napon belül. Amennyiben a hozzájárulás összege magasabb volt, a 
többlet összegét a Komló Város Önkormányzata visszafizeti az érintett 
önkormányzatnak. 
 
• A munkavállalók tekintetében a Törvény szabályozásának megfelelően 
a pedagógusok és a nevelő- oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
dolgozó, továbbá az alapfeladat ellátására létesített munkakörben dolgozó 
foglalkoztatottak, illetve azon tagintézményben dolgozó technikai 
alkalmazottak, amelyek működtetését a Központ végzi a Központ 
foglalkoztatotti állományába kerülnek 2013. január 1. napjával. Komló Város 
Önkormányzata átveszi azon technikai dolgozókat, akik a Központ által 
fenntartásba kerülő köznevelési alapfeladatot ellátó feladat-ellátási helyeken 
technikai állományban vannak.  

 
• A TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0034  azonosító számú pályázat, illetve a 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0895 azonosító számú pályázat keretében beszerzett 
eszközök  Komló Város Önkormányzat tulajdonába kerülnek a pályázatok 
fenntartási időszakára. Ezen eszközöket Komló Város Önkormányzata adja 
vagyonkezelésbe, illetve ingyenes használatba a Központnak.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
Komló, 2012. december 12. 
 
         Polics József 
         polgármester
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1. számú melléklet 

 
Társulási Megállapodás 

Közoktatási Intézmény közös fenntartására 
     (egységes szerkezetben) 

 
mely létrejött Komló Város Önkormányzatának képviselő testülete (Komló, Városház tér 3., 
képv.: Páva Zoltán polgármester), Mecsekpölöske Község Önkormányzatának képviselő 
testülete (Mecsekpölöske, Szabadság u. 21., képv.: Kürti József polgármester), Mánfa 
Község Önkormányzatának képviselő testülete (Mánfa, Fábián B. u. 58., képv.: Hohn 
Krisztina polgármester), Magyarszék Község Önkormányzatának képviselő testülete 
Magyarszék, Kossuth L. u. 33., képv.: Kárpáti Jenő polgármester), Magyarhertelend Község 
Önkormányzatának képviselő testülete (Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46., képv.: Kovács 
Gyula polgármester), Liget Község Önkormányzatának képviselő testülete (Liget, József A. 
u. 9., képv.: Vargáné Szabó Gabriella polgármester), Bodolyabér Község Önkormányzatának 
képviselő testülete (Bodolyabér, Petőfi u. 21., képv.: Böröcz Tibor polgármester), valamint a 
Baranya Megyei Önkormányzat képviselő testülete (Pécs, Széchenyi tér 9., képv.: dr. 
Hargitai János, a közgyűlés elnöke) között az alábbiak szerint: 
 

 
I. fejezet 

 
Általános rendelkezések 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 41. § és 43. §-
ai, továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény (továbbiakban: Ttv.) 9. § - 15. §-aiban foglalt rendelkezések alapján, a fent 
felsorolt önkormányzatok képviselő testületei az Ötv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 
kötelező közoktatási feladataik ellátása érdekében a mai napon oktatási-nevelési intézményeik 
közös fenntartásában állapodnak meg a jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint. 
 

 
   1.   A társulás neve: Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

  
   2.   A társulás székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 

 
3. A társulás tagjainak neve és székhelye:  

 
Komló Város  Önkormányzata  
7300 Komló, Városház  tér 3. 
 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
 
Mánfa  Község Önkormányzata 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
 
Magyarszék Község Önkormányzata 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u 33. 
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Magyarhertelend Község Önkormányzata 
7394 Magyarhertelend Kossuth L. u. 46. 
 
Liget Község Önkormányzata 
7331 Liget, József A. út 9. 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata 
7394 Bodolyabér Petőfi u. 21. 
 
Baranya Megyei Önkormányzat 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 

 
 

4. A társulás ellátási területe: 
 
A 3. pontban megnevezett társult önkormányzatok (továbbiakban: tagok) 
közigazgatási területe. 

 
5. A társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. 
 
6.  A társulás határozatlan időtartamra jön létre. 

 
 

II. fejezet 
 

A társulás célja 
 

 
A társulást a tagok elsősorban a kötelező közoktatási közszolgáltatási feladataik, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 24. - 36. § - ában 
meghatározott nevelési és oktatási feladatuk közös, társulási keretek között magasabb 
színvonalú ellátása érdekében hozzák létre. A társulás további célja, a közoktatási 
intézmények fenntartásával kapcsolatos költségek racionalizálása. 

 
III. fejezet 

 
A társulás által ellátott feladatatok  

 
1.  A társulás által ellátott feladatok: 

A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén az Ötv.-ben, valamint 
a Kt.-ben meghatározottak alapján a nevelési és oktatási feladatok (az óvodai nevelés, az 
1-8 évfolyamon történő általános iskolai nevelés-oktatás, gimnáziumi, szakközépiskolai, 
szakiskolai, speciális szakiskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás, kollégiumi nevelés, 
pedagógiai szakszolgáltatás, pedagógiai szakmai szolgáltatás) biztosítása nevelési-oktatási 
köznevelési intézmény közös fenntartásával, intézményi társulás keretében. 

 
2. A közösen fenntartott intézmény és tagintézményeinek megnevezése címe (továbbiakban: 
Intézmény), valamint irányító szereinek neve és címe: 
 

6 
 



„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Általános Iskolája, Gimnáziuma, 
Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 
Rövid neve: Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 
Székhely: 7300 Alkotmány u. 2.  
 
Típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény  
 
I. Egységes Iskolai és Kollégiumi Intézményegység: 

         Tagintézmények: 
1. Gagarin Általános Iskola 

7300 Komló, Fürts S. u. 1.   
2.   Magyarszéki Általános Iskola  

7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 44. 
3.  Nagy László Gimnáziuma  

7300 Komló, Gorkij u. 2. 
           4. Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
                 7300 Komló, Ságvári u. 1. 
 

II., Óvodai Intézményegység: 
 Tagintézmények: 

1. Sallai Utcai Óvoda 
7300 Komló, Sallai u. 1. 

2. Körtvélyesi Óvoda  
7300 Komló, Nagyszántó u. 10. 

3. Magyarszéki Óvoda 
7396, Hársfa u. 3. 

4. Ligeti Óvoda 
7331 Liget, Hamberger F. u. 13. 

5. Magyarhertelendi Óvoda 
7394 Magyarhertelend, Petőfi S. u. 26. 
 

III. Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység 
 Tagintézmény: 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
7300 Komló, 48-as  tér 7. 
 
IV. Szakszolgálat Intézményegység 
Tagintézmény: 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
7300 Komló, Pécsi út 51. 
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Az intézmény irányító szerve neve és címe: 
 
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
7300 Komló, Városház tér 3. 
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
Mecsekpölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u 33. 
Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7394 Magyarhertelend Kossuth L. u. 46. 
Liget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7331 Liget, József A. út 9. 
Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7394 Bodolyabér Petőfi u. 21. 
 

3. A társult önkormányzat (korábbi fenntartó) a Társulás megalakulásáig általa 
fenntartott intézményé(ei) (továbbiakban bevitt intézmény) alkalmazotti létszáma 
megegyezik a tagintézmények alkalmazotti létszámával. 
 
4. Az Intézmény működését 2009. július 1. napjával kezdi meg. 
 
5. Az Intézmény tevékenységi körébe tartozó szakfeladatokat az alapító okirat 

tartalmazza. 
 

6.  A társult intézmény az alábbi közoktatási feladatokat látják el: 
 

• Óvodai nevelés 
• Alapfokú nevelés – oktatás 
• Középfokú nevelés - oktatás 

Gimnáziumi oktatás 
Szakközépiskolai oktatás 
Szakiskolai oktatás Speciális szakiskolai oktatás 
Kollégiumi nevelés 

• Alapfokú művészetoktatás 
• Pedagógiai szakszolgálat 
• Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás 

 
7. A Kt. 91. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feladat és hatásköröket Komló Város 

Jegyzője látja el. 
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IV. fejezet 

 
A Társulási Tanács szervezete és működése 

 
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács (továbbiakban: Tanács), mely 8 7 főből 

áll.  A társulás tagjait a társult települések polgármesterei és a Baranya Megyei 
Önkormányzat közgyűlésének elnöke képviselik.  

 
 2.   Az összes szavazatok száma 100, amely  az alábbiak szerint oszlik meg a tagok között: 
      Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete:    …50%……. 
      Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése:     …41%……. 
      Mánfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:     .…5%……. 
      Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete    …15%……. 
      Mecsekpölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:    ….5%……. 
      Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete:   …10%……. 
      Liget Község Önkormányzat Képviselő-testülete:    …  5%……. 
      Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselő-testülete :   …..5%……. 

 
A tagok szavazati aránya akkor kerül módosításra, ha bármely önkormányzat tényleges 
költségvetési hozzájárulásának az aránya 10 %-kal vagy annál nagyobb mértékben 
emelkedik. 

 
3.  A Tanács megalakultnak tekintendő, ha a társult önkormányzatok képviselő-testületei 

mindegyike minősített többséggel jóváhagyta jelen megállapodást, és a Tanács alakuló 
ülése kimondta a megalakulását.  Az alakuló ülést Komló Város Polgármestere hívja 
össze, jelen megállapodás valamennyi tag képviselő-testülete elfogadó határozatának 
meghozatalát követő 8 napon belül. 

 
4.    A Tanács döntését ülésén, határozattal hozza.  

 
5.  Szavazni személyesen vagy a Tanács tagja által írásban meghatalmazott helyettes   

képviselő útján lehet, aki a képviselő-testület tagja. 
 
6.   A Tanács tagjai közül maga választja elnökét, elnökhelyettesé(i)t, akik megbízatása egy 

évre szól. A felek megállapodnak abban, hogy a társulás elnöki teendőit tanévenkénti 
váltásban a két legnagyobb szavazati aránnyal rendelkező önkormányzat képviselője 
látja el. A Tanács maga határozza meg szervezeti és működési rendjét (továbbiakban: 
ügyrend) a megalakulást követő 30 napon belül. 

 
7.   A Tanács ülését az elnök, távollétében az elnökhelyettes vagy mindkettő akadályoztatása 

esetén az ügyrend szerint felhatalmazott tag hívja össze és vezeti. 
 

Az ülést össze kell hívni: 
a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal; 
b) a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott 
időpontban 
c) a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára; 
d) az illetékes közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére. 
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8. A Tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendők ellátását Komló Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja Polgármesteri Hivatala útján. 

 
9. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről 

készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
jegyzőkönyvet az elnök és az ügyrendben felhatalmazott személy írja alá. A 
jegyzőkönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni az illetékes közigazgatási hivatalnak. 

 
10. A Tanács akkor határozatképes, ha legalább az összes szavazatok több mint felével 

rendelkező, de legalább 5  4 tag képviselője jelen van.  
 
11.  A javaslat elfogadásához legalább annyi igen szavazat szükséges, amely meghaladja a 

társulás tagjai összes szavazatának több mint felét. 
 

V. 
A Tanács feladat és hatásköre  

 
1.Általános feladat és hatáskörök: 

a) megválasztja elnökét és elnökhelyettesé(i)t 
b) meghatározza ügyrendjét 

 
2. Önkormányzatok által átruházott irányítási jogok, fenntartói feladat és 

 hatáskörök: 
a) az intézményvezető kinevezése, felmentése, fegyelmi és kártérítési 
felelősségre vonása 
b) az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének 
jóváhagyása 
c) az intézmény nevelési-, pedagógiai programjának, az intézményi 

minőségirányítási program jóváhagyása 
d) amit a Kt. fenntartói hatáskörébe utal 
e) az intézmény költségvetésének, a költségvetés módosításainak, időszaki 
beszámolóinak, tájékoztatóinak, zárszámadásának elfogadása.  
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VI. fejezet 
 

Munkáltatói jogok 
 
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a 
Tanács Elnöke gyakorolja. A tagintézmény vezetők felett a munkáltatói jogokat, valamint az 
egyéb munkáltatói jogokat az Intézmény vezetője gyakorolja. A tagintézmények vezetői 
megbízásánál, kinevezésénél, felmentésénél a tagintézmény működési helye/telephelye 
szerinti települési önkormányzat képviselő-testületének véleményezési joga van.  
A felek megállapodnak abban, hogy a középiskolai tagintézmény vonatkozásában a 
tagintézmény vezetőjének megbízásánál, kinevezésénél, felmentésénél a Baranya Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése egyetértési jogot gyakorol. 
 

 
VII. fejezet 

 
Költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei 

 
1. A Társulás által fenntartott intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv. 
 
2. Az intézmény gazdálkodására a költségvetési szervek működésére, gazdálkodására 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
3. Az intézmény költségvetése Komló Város Önkormányzat költségvetésének részét 

képezi. 
 

4. Az intézmény működésével kapcsolatos pénzügyi fedezetet elsődlegesen a Magyar 
Köztársaság Költségvetéséről szóló törvényben a helyi önkormányzatok számára 
biztosított hozzájárulások, támogatások képezik. Ezek különösen az éves költségvetési 
törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás és a közoktatási célú normatív 
hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő támogatások, hozzájárulások, továbbá a 
központosított előirányzatok, a kötött felhasználású támogatások, valamint a pályázati, 
fejezeti támogatások. Továbbá az intézmény kiadásainak fedezetéül szolgálnak az 
intézmény saját bevételei.  

 
5. A 4. pontban felsorolt forrásokkal nem fedezett ténylegesen és mérhetően felmerülő 

többletköltséget a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei pénzügyi 
hozzájárulás címén biztosítják oly módon, hogy 
 a)  a társult önkormányzat (korábbi fenntartó)  a bevitt intézmény(ei) 

mutatószámai után igényelt központi források és a bevitt intézmény saját 
bevétele feletti összeget; 

 b) a bevitt intézmények működési kiadásainak arányában megosztott központi 
igazgatás (intézményvezető, központi kisegítő tevékenység) kiadásainak 
összegét  

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának 
11731063-15331524 számlaszámú költségvetési elszámolási számlájára utalják át. 
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6. A belsőellenőrzés, valamint a gazdasági szervezet költségeit Komló Város 
Önkormányzata viseli. 

 
7. Az állami támogatások igénylését, elszámolását, az igényjogosultság alapját képező 

intézményi adatszolgáltatás ellenőrzését Komló Város Polgármesteri Hivatala végzi. A 
korábbi fenntartó a bevitt intézmény adatszolgáltatását, az igénylés és az elszámolás 
helyességét ellenőrizni jogosult.  

 
8. Az 5. pont szerinti hozzájárulások utalása 12 havi részletben, tárgyhó 2-ig történik 

azzal, hogy a társult önkormányzatok tárgyévi költségvetéseinek elfogadásáig az előző 
évi hozzájárulás időarányos részének átutalása történik, a tárgyévi költségvetés alapján 
számított korrekciót az ezt követő első utalás tartalmazza, a továbbiakban az utalás 
egyenlő részletekben történik.   

 
9. A társult önkormányzatok 5. pont szerint számított hozzájárulásának összegét a 

költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg hagyja jóvá a Tanács. 
 
10. Az intézmény költségvetése jóváhagyásának időpontja igazodik Komló Város 

Önkormányzata költségvetésének képviselő testület elé terjesztéséhez, de legkésőbb 
tárgyév február 15. 

 
11. Az 5. pont szerinti hozzájárulás meghatározása a társult önkormányzatok 

polgármestereivel való előzetes egyeztetések után történhet. Az előzetes 
egyeztetéseket a tervezés első szakaszában a koncepció készítés során, illetve a 
költségvetés készítéskor szükséges elvégezni. Az intézményi (tagintézményi) 
adatszolgáltatásokon alapuló tervezés egyeztető tárgyalásait Komló Város 
Polgármestere kezdeményezi. 

 
12. Az intézmény év végi beszámolójának elkészítésével egyidejűleg, a ténylegesen 

igénybe vehető normatív állami hozzájárulások elszámolásával az 5. pont szerinti 
hozzájárulás összegét a tényadatok alapján újból szükséges meghatározni. 
Amennyiben a korábbi fenntartó önkormányzat így kiszámított hozzájárulása az 5. 
pontban a költségvetésben meghatározott összegnél kevesebb - figyelemmel a 6. pont 
rendelkezéseire is - pótlólagos támogatást fizet az önkormányzat zárszámadásának 
elfogadását követő 15 napon belül. Amennyiben a hozzájárulás összege magasabb, a 
többlet összegét a következő évi hozzájárulás összegébe be kell számítani.  

 
13. Az intézmény zárszámadásának elfogadási határideje igazodik Komló Város 

Önkormányzata zárszámadásának elfogadásához, de legkésőbb április 30.  
 
14. A társult önkormányzat polgármestere, illetve a megyei elnök az időközi 

beszámolókkal egyidejűleg, annak megfelelő tartalmú pénzügyi elszámolást kérhet a 
bevitt intézményé(ei)re vonatkozóan 

 
15.  A Tagok megállapodnak abban, hogy a vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése 

esetén a fizetési határidő lejártától számított 5 napon belül fizetési felszólítás kerül 
kiküldésre, melynek nem teljesítése esetén a fizetési határidő lejártától számított 15 
naptól azonnali beszedési megbízást – inkasszót - alkalmaz a tag költségvetési 
elszámolási számlájára.  
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VIII. fejezet 
 

A társulás vagyoni viszonyai 
 

1. A feladat ellátását szolgáló a közösen fenntartott Intézménynek térítésmentesen 
használatba adott ingó és ingatlan vagyon azon fenntartó önkormányzat tulajdonában 
marad, amely a Társulás megalakulásáig a bevitt intézményt fenntartotta. 

 
2. A korábban a Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott Baranya Megyei 

Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális 
Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézményre vonatkozóan a Baranya Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 99/2003. (VI.30.) Kgy. és a Komló Város 
Önkormányzatának Képviselőtestülete 2/2003. (I.30.) KHT. határozatával elfogadott 
megállapodásokban rögzítettek az irányadók, mely határozatok jelen megállapodás 
mellékletét alkotják. 

 
3. A térítésmentes használatába adott ingatlanokat a Ptk. használat jogára vonatkozó 

előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azok a társulási megállapodásban 
meghatározott feladatokat szolgálják.  

 
4. A vagyon felújítási, beruházási és a vagyonbiztosításához kapcsolódó 

kötelezettségeiről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik. 
 
5.  A Társulás működése során keletkezett vagyonszaporulat a tagok közös tulajdonát 

képezi. A társulás megszűnése esetén a Polgári Törvénykönyv közös tulajdon 
megszűntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el a Tagok. 

 
6. Kifejezetten adott tagintézmény vagy tagintézmények érdekében benyújtott pályázaton 

nyert támogatás felhasználásának kizárólagos joga az adott tagintézmény működési 
helye szerinti önkormányzat képviselő-testületét. illetve a középiskolai tagintézmények 
esetén a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlését illeti meg. 

 
 
 

IX. fejezet 
 

A társulás ellenőrzése 
 

 
1. A Tanács tagjai évente egyszer beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulás 

tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 
 

2. A társulás által fenntartott intézmény belső ellenőrzését a Komlói Többcélú 
Kistérségi Társulás belső ellenőrei végzik, azonban bármely tag az általa bevitt 
intézményben saját költségén ellenőrzést végezhet.   
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X. fejezet 
 

A Társulás tagsági viszonyai 
 

1. A társuláshoz történő csatlakozás: 
 

a) A társult képviselő-testületek kizárólag azon önkormányzatok képviselő-testületei 
részére teszik lehetővé a csatlakozást, melyek: 

• elfogadják a társulás célját, 
• hatékonyan közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok 

költségkímélő megvalósításában, 
• ezen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik 

el. 
 

 
b) A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete a 
társulási szándéknyilatkozatot tartalmazó határozatát Komló Város 
Önkormányzatának megküldi. 

 
c) A b) pontban hivatkozott határozatban ki kell mondani a társulni kívánó települési 
önkormányzat képviselő-testületének, hogy 

• a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja 
el 

• vállalja a rá háruló, költségek/pénzügyi hozzájárulás viselését, 
teljesítését 

 
d) A társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz  a társulásban  részt vevő 
önkormányzatok mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.  

 
e) A társult képviselőtestületek a Kt. 102.§ (9) bekezdése értelmében kikötik, hogy a 
csatlakozás kizárólag a tanév, nevelési év kezdeti időpontjával, azaz évente 
szeptember 1-i hatállyal történhet. Ennek eldöntéséhez a csatlakozás szándékára való 
döntést március 31-ig meg kell hozni, melyről 15 napon belül Komló Város 
Önkormányzatát értesíteni kell. 
 
f) A csatlakozó tag belépése időpontjától a társulás teljes jogú tagjává válik. 

 
 2. A társulás, tagsági jogviszony megszűnése: 

a) Ezen társulási megállapodás – társulás – megszűnik: 
• a társulásban részt vevő képviselő-testületek közös megegyezésével 

történő megszüntetésével,  
• amennyiben a tagok száma – felmondás következtében – egyre (azaz 

egy tagra) csökken, 
• bíróság jogerős döntése alapján. 

 
 

b) A társulási megállapodást a tagnak felmondani naptári év utolsó napján a Kt. 102.§ 
(9) bekezdésére figyelemmel a következő év szeptember 1-i hatállyal lehet. Az egyes 
képviselő-testületek a társulási megállapodást minősített többséggel hozott testületi 
határozattal mondhatják fel. 

14 
 



 
 
c) A társult képviselőtestületek több mint fele minősített többséggel hozott határozatával 
a naptári év utolsó napjával – figyelemmel a Kt. vonatkozó rendelkezésére – fontos 
okból kizárhatja azt a tagot, mely a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének 
nem tesz eleget. A kizárást megelőzően a társulási tanács legalább 2 ízben határidő 
kitűzésével hívja fel az érintett képviselőtestületet kötelezettségei teljesítésére.  
Fontos oknak minősítik a tagok, ha: 

- költségvetési hozzájárulást nem, avagy sorozatosan – legalább 6 esetben - 
határidőben nem utalja át. 

- a képviselőtestületek az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési – 
rendeletalkotási, határozathozatali – kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, 
illetőleg azt megelőzően a társult képviselőtestületekkel nem egyeztetnek.  

 
 d) A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését vagy felmondását bármelyik 
fél kezdeményezheti, a társult tagoknak erről a kezdeményezés megküldésétől számított 
60 napon belül dönteniük kell. 

 
. 

 
XI. fejezet 

 
Vegyes rendelkezések 

 
 

1. Jelen megállapodás - valamennyi érintett képviselő testület jóváhagyó határozatának 
meghozatalát követően – 2009. június 15. napján lép hatályba. 
 
2.A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Ttv., 
valamint a Kt. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
3.A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, illetve a 
társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton, egymás 
közti egyeztetéssel rendezik, s bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak 
eredménytelensége esetén élnek. 
 
 
Komló, ……………………………….. 
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Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
Komló Város Önkormányzata  
7300 Komló, Városház tér 3.           Polics József 
                         polgármester 
 

 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.                                                            Papp István 
                                                                                                                           polgármester 
 
Mánfa  Község Önkormányzata           Hohn Krisztina 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58.                       polgármester 

 
 
Magyarszék Község Önkormányzata          Kárpáti Jenő 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u 33.                        polgármester 

 
 
 
Magyarhertelend Község Önkormányzata       Kovács Gyula 
7394 Magyarhertelend Kossuth L. u. 46.                                        polgármester 

 
 
 
Liget Község Önkormányzata     Vargáné Szabó Gabriella 
7331 Liget, József A. út 9.                              polgármester 

 
 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata      Böröcz Tibor 
7394 Bodolyabér Petőfi u. 21.      polgármester 
 
 
Baranya Megyei Önkormányzat      Dr. Hargitai János 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.       elnök 
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Z á r a d é k : 
 
A társulási megállapodást az érintett önkormányzatok képviselő-testületei határozataikban 
jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el. 
 
 
Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete:   Jóváhagyó határozat száma: 
 
 

Komló Város Önkormányzata      
7300 Komló, Városház tér 3.      
 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.    
 
Mánfa Község Önkormányzata 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
     
Magyarszék Község Önkormányzata    
7396 Magyarszék, Kossuth L. u 33. 
 
Magyarhertelend Község Önkormányzata    
7394 Magyarhertelend Kossuth L. u. 46. 
 
Liget Község Önkormányzata     
7331 Liget, József A. út 9. 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata     
7394 Bodolyabér Petőfi u. 21. 
 
Baranya Megyei Önkormányzat     
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
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2. sz. melléklet 

 
 

Társulási Megállapodás 
Közoktatási Intézmény közös fenntartására 

     (egységes szerkezetben) 
 

mely létrejött Komló Város Önkormányzatának képviselő testülete (Komló, Városház tér 3., 
képv.: Páva Zoltán polgármester), Mecsekpölöske Község Önkormányzatának képviselő 
testülete (Mecsekpölöske, Szabadság u. 21., képv.: Kürti József polgármester), Mánfa 
Község Önkormányzatának képviselő testülete (Mánfa, Fábián B. u. 58., képv.: Hohn 
Krisztina polgármester), Magyarszék Község Önkormányzatának képviselő testülete 
Magyarszék, Kossuth L. u. 33., képv.: Kárpáti Jenő polgármester), Magyarhertelend Község 
Önkormányzatának képviselő testülete (Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46., képv.: Kovács 
Gyula polgármester), Liget Község Önkormányzatának képviselő testülete (Liget, József A. 
u. 9., képv.: Vargáné Szabó Gabriella polgármester), Bodolyabér Község Önkormányzatának 
képviselő testülete (Bodolyabér, Petőfi u. 21., képv.: Böröcz Tibor polgármester között az 
alábbiak szerint: 
 

 
I. fejezet 

 
Általános rendelkezések 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 41. § és 43. §-
ai, továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény (továbbiakban: Ttv.) 9. § - 15. §-aiban foglalt rendelkezések alapján, a fent 
felsorolt önkormányzatok képviselő testületei az Ötv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 
kötelező közoktatási feladataik ellátása érdekében a mai napon oktatási-nevelési intézményeik 
közös fenntartásában állapodnak meg a jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint. 
 

 
   1.   A társulás neve: Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

  
   2.   A társulás székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 

 
7. A társulás tagjainak neve és székhelye:  

 
Komló Város  Önkormányzata  
7300 Komló, Városház  tér 3. 
 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
 
Mánfa  Község Önkormányzata 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
 
Magyarszék Község Önkormányzata 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u 33. 
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Magyarhertelend Község Önkormányzata 
7394 Magyarhertelend Kossuth L. u. 46. 
 
Liget Község Önkormányzata 
7331 Liget, József A. út 9. 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata 
7394 Bodolyabér Petőfi u. 21. 

 
 

8. A társulás ellátási területe: 
 
A 3. pontban megnevezett társult önkormányzatok (továbbiakban: tagok) 
közigazgatási területe. 

 
9. A társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. 
 
10.  A társulás határozatlan időtartamra jön létre. 

 
 

II. fejezet 
 

A társulás célja 
 

 
A társulást a tagok elsősorban a kötelező közoktatási közszolgáltatási feladataik,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.)  a köznevelésről szóló 
2011. évi. CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 24. - 36. § 8 §,- ában meghatározott óvodai 
nevelési és oktatási feladatuk közös, társulási keretek között magasabb színvonalú ellátása 
érdekében hozzák létre. A társulás további célja, a közoktatási intézmények fenntartásával 
kapcsolatos költségek racionalizálása. 

 
III. fejezet 

 
A társulás által ellátott feladatatok  

 
1.  A társulás által ellátott feladatok: 

A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén az Ötv.-ben, valamint 
a Kt.-Nkt.-ben meghatározottak alapján a nevelési és oktatási feladatok (az óvodai 
nevelés, az 1-8 évfolyamon történő általános iskolai nevelés-oktatás, gimnáziumi, 
szakközépiskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás, 
kollégiumi nevelés, pedagógiai szakszolgáltatás, pedagógiai szakmai szolgáltatás) 
biztosítása nevelési-oktatási köznevelési intézmény közös fenntartásával, intézményi 
társulás keretében. 

 
2. A közösen fenntartott intézmény és tagintézményeinek megnevezése címe (továbbiakban: 
Intézmény), valamint irányító szereinek neve és címe: 
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Komló és Térsége Óvodái Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 
Rövid neve: Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 
Székhely: 7300 Alkotmány u. 2. 7300 Komló Sallai u. 1. 
 
Típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény  Óvoda 
 
I. Egységes Iskolai és Kollégiumi Intézményegység: 

         Tagintézmények: 
2. Gagarin Általános Iskola 

7300 Komló, Fürts S. u. 1.   
2.   Magyarszéki Általános Iskola  

7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 44. 
3.  Nagy László Gimnáziuma  

7300 Komló, Gorkij u. 2. 
           4. Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
                 7300 Komló, Ságvári u. 1. 
 

II., Óvodai Intézményegység: 
 Tagóvodák neve: 

6. Sallai Utcai Óvoda 
7300 Komló, Sallai u. 1. 
1. Körtvélyesi Óvoda  
7300 ló, Nagyszántó u. 10. 
2. Magyarszéki Óvoda 
7396, Hársfa u. 3. 
3. Ligeti Óvoda 
7331 Liget, Hamberger F. u. 13. 
4. Magyarhertelendi Óvoda 
7394 Magyarhertelend, Petőfi S. u. 26. 
 

III. Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység 
 Tagintézmény: 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
7300 Komló, 48-as  tér 7. 
 
IV. Szakszolgálat Intézményegység 
Tagintézmény: 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
7300 Komló, Pécsi út 51. 
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Az intézmény irányító szerve neve és címe: 
 
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
7300 Komló, Városház tér 3. 
Mecsekpölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u 33. 
Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7394 Magyarhertelend Kossuth L. u. 46. 
Liget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7331 Liget, József A. út 9. 
Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7394 Bodolyabér Petőfi u. 21. 
 

3. A társult önkormányzat (korábbi fenntartó) a Társulás megalakulásáig általa 
fenntartott intézményé(ei) (továbbiakban bevitt intézmény) alkalmazotti létszáma 
megegyezik a tagintézmények alkalmazotti létszámával. 
 
4. Az Intézmény működését 2009. július 1. napjával kezdi meg. 
 
5. Az Intézmény tevékenységi körébe tartozó szakfeladatokat az alapító okirat 

tartalmazza. 
 

6.  A társult intézmény az alábbi közoktatási feladatokat látják el: 
 

• Óvodai nevelés 
• Alapfokú nevelés – oktatás 
• Középfokú nevelés - oktatás 

Gimnáziumi oktatás 
Szakközépiskolai oktatás 
Szakiskolai oktatás Speciális szakiskolai oktatás 
Kollégiumi nevelés 

• Alapfokú művészetoktatás 
• Pedagógiai szakszolgálat 
• Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás 

 
7. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 91. §-ának (4) 

bekezdésében meghatározott feladat és hatásköröket Komló Város Jegyzője látja el. 
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IV. fejezet 

 
A Társulási Tanács szervezete és működése 

 
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács (továbbiakban: Tanács), mely 7 főből áll.  

A társulás tagjait a társult települések polgármesterei képviselik.  
 
 2.   Az összes szavazatok száma 100, amely  az alábbiak szerint oszlik meg a tagok között: 
      Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete:    …50%……. 

Mánfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:     .…5%……. 
      Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete    …15%……. 
      Mecsekpölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:    ….5%……. 
      Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete:   …10%……. 
      Liget Község Önkormányzat Képviselő-testülete:    …  5%……. 
      Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselő-testülete :   …..5%……. 

 
A tagok szavazati aránya akkor kerül módosításra, ha bármely önkormányzat tényleges 
költségvetési hozzájárulásának az aránya 10 %-kal vagy annál nagyobb mértékben 
emelkedik. 

 
3.  A Tanács megalakultnak tekintendő, ha a társult önkormányzatok képviselő-testületei 

mindegyike minősített többséggel jóváhagyta jelen megállapodást, és a Tanács alakuló 
ülése kimondta a megalakulását.  Az alakuló ülést Komló Város Polgármestere hívja 
össze, jelen megállapodás valamennyi tag képviselő-testülete elfogadó határozatának 
meghozatalát követő 8 napon belül. 

 
4.    A Tanács döntését ülésén, határozattal hozza.  

 
5.  Szavazni személyesen vagy a Tanács tagja által írásban meghatalmazott helyettes   

képviselő útján lehet, aki a képviselő-testület tagja. 
 
6.   A Tanács tagjai közül maga választja elnökét, elnökhelyettesé(i)t, akik megbízatása egy 

évre szól. A Tanács maga határozza meg szervezeti és működési rendjét (továbbiakban: 
ügyrend) a megalakulást követő 30 napon belül. 

 
7.   A Tanács ülését az elnök, távollétében az elnökhelyettes vagy mindkettő akadályoztatása 

esetén az ügyrend szerint felhatalmazott tag hívja össze és vezeti. 
 

Az ülést össze kell hívni: 
a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal; 
b) a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott 
időpontban 
c) a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára; 
d) az illetékes közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére. 
 

9. A Tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendők ellátását Komló Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja Polgármesteri Hivatala útján. 

 

22 
 



9. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről 
készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
jegyzőkönyvet az elnök és az ügyrendben felhatalmazott személy írja alá. A 
jegyzőkönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni az illetékes közigazgatási hivatalnak. 

 
10. A Tanács akkor határozatképes, ha legalább az összes szavazatok több mint felével 

rendelkező, de legalább 4 tag képviselője jelen van.  
 
11.  A javaslat elfogadásához legalább annyi igen szavazat szükséges, amely meghaladja a 

társulás tagjai összes szavazatának több mint felét. 
 

V. 
A Tanács feladat és hatásköre  

 
1.Általános feladat és hatáskörök: 

a) megválasztja elnökét és elnökhelyettesé(i)t 
b) meghatározza ügyrendjét 

 
2. Önkormányzatok által átruházott fenntartói jogok: irányítási jogok, fenntartói 

feladat és hatáskörök: 
a.) az intézményvezető kinevezése, felmentése, fegyelmi és kártérítési 

felelősségre vonása 
b.) az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének 

jóváhagyása ellenőrzése 
c.) az intézmény nevelési-, pedagógiai programjának az intézményi 

minőségirányítási program jóváhagyása ellenőrzése 
d.) amit a Kt. Nkt. fenntartói hatáskörébe utal  
e.) az intézmény költségvetésének, a költségvetés módosításainak, időszaki 

beszámolóinak, tájékoztatóinak, zárszámadásának elfogadása. 
meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető 
térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható 
kedvezmények feltételeit 
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VI. fejezet 
 

Munkáltatói jogok 
 
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a 
Tanács Elnöke gyakorolja. A tagintézmény vezetők felett a munkáltatói jogokat, valamint az 
egyéb munkáltatói jogokat az Intézmény vezetője gyakorolja. A tagintézmények vezetői 
megbízásánál, kinevezésénél, felmentésénél a tagintézmény működési helye/telephelye 
szerinti települési önkormányzat képviselő-testületének véleményezési joga van.  
 

 
VII. fejezet 

 
Költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei 

 
1. A Társulás által fenntartott intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv. 
 
2. Az intézmény gazdálkodására a költségvetési szervek működésére, gazdálkodására 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
3. Az intézmény költségvetése Komló Város Önkormányzat költségvetésének részét 

képezi. 
 

4. Az intézmény működésével kapcsolatos pénzügyi fedezetet elsődlegesen a 
Magyarország Köztársaság Költségvetéséről szóló törvényben a helyi önkormányzatok 
számára biztosított hozzájárulások, támogatások képezik. Ezek különösen az éves 
költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás és a közoktatási 
célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő támogatások, hozzájárulások, 
továbbá a központosított előirányzatok, a kötött felhasználású támogatások, valamint a 
pályázati, fejezeti támogatások. Továbbá az intézmény kiadásainak fedezetéül 
szolgálnak az intézmény saját bevételei.  

 
5. A 4. pontban felsorolt forrásokkal nem fedezett ténylegesen és mérhetően felmerülő 

többletköltséget a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei pénzügyi 
hozzájárulás címén biztosítják oly módon, hogy 
 a)  a társult önkormányzat (korábbi fenntartó)  a bevitt intézmény(ei) 

mutatószámai után igényelt központi források és a bevitt intézmény saját 
bevétele feletti összeget; 

 b) a bevitt intézmények működési kiadásainak arányában megosztott központi 
igazgatás (intézményvezető, központi kisegítő tevékenység) kiadásainak 
összegét  

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának 
11731063-15331524 számlaszámú költségvetési elszámolási számlájára utalják át. 

 
6. A belsőellenőrzés, valamint a gazdasági szervezet költségeit Komló Város 

Önkormányzata viseli. 
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7. Az állami támogatások igénylését, elszámolását, az igényjogosultság alapját képező 
intézményi adatszolgáltatás ellenőrzését Komló Város Polgármesteri Hivatala végzi. A 
korábbi fenntartó a bevitt intézmény adatszolgáltatását, az igénylés és az elszámolás 
helyességét ellenőrizni jogosult.  

 
8. Az 5. pont szerinti hozzájárulások utalása 12 havi részletben, tárgyhó 2-ig történik 

azzal, hogy a társult önkormányzatok tárgyévi költségvetéseinek elfogadásáig az előző 
évi hozzájárulás időarányos részének átutalása történik, a tárgyévi költségvetés alapján 
számított korrekciót az ezt követő első utalás tartalmazza, a továbbiakban az utalás 
egyenlő részletekben történik.   

 
9. A társult önkormányzatok 5. pont szerint számított hozzájárulásának összegét a 

költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg hagyja jóvá a Tanács. 
 
10. Az intézmény költségvetése jóváhagyásának időpontja igazodik Komló Város 

Önkormányzata költségvetésének képviselő testület elé terjesztéséhez, de legkésőbb 
tárgyév február 15. 

 
11. Az 5. pont szerinti hozzájárulás meghatározása a társult önkormányzatok 

polgármestereivel való előzetes egyeztetések után történhet. Az előzetes 
egyeztetéseket a tervezés első szakaszában a koncepció készítés során, illetve a 
költségvetés készítéskor szükséges elvégezni. Az intézményi (tagintézményi) 
adatszolgáltatásokon alapuló tervezés egyeztető tárgyalásait Komló Város 
Polgármestere kezdeményezi. 

 
12. Az intézmény év végi beszámolójának elkészítésével egyidejűleg, a ténylegesen 

igénybe vehető normatív állami hozzájárulások elszámolásával az 5. pont szerinti 
hozzájárulás összegét a tényadatok alapján újból szükséges meghatározni. 
Amennyiben a korábbi fenntartó önkormányzat így kiszámított hozzájárulása az 5. 
pontban a költségvetésben meghatározott összegnél kevesebb - figyelemmel a 6. pont 
rendelkezéseire is - pótlólagos támogatást fizet az önkormányzat zárszámadásának 
elfogadását követő 15 napon belül. Amennyiben a hozzájárulás összege magasabb, a 
többlet összegét a következő évi hozzájárulás összegébe be kell számítani.  

 
13. Az intézmény zárszámadásának elfogadási határideje igazodik Komló Város 

Önkormányzata zárszámadásának elfogadásához, de legkésőbb április 30.  
 
14. A társult önkormányzat polgármestere, időközi beszámolókkal egyidejűleg, annak 

megfelelő tartalmú pénzügyi elszámolást kérhet a bevitt intézményé(ei)re vonatkozóan 
 

15.  A Tagok megállapodnak abban, hogy a vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése 
esetén a fizetési határidő lejártától számított 5 napon belül fizetési felszólítás kerül 
kiküldésre, melynek nem teljesítése esetén a fizetési határidő lejártától számított 15 
naptól azonnali beszedési megbízást – inkasszót - alkalmaz a tag költségvetési 
elszámolási számlájára.  
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VIII. fejezet 

 
A társulás vagyoni viszonyai 

 
1. A feladat ellátását szolgáló a közösen fenntartott Intézménynek térítésmentesen 

használatba adott ingó és ingatlan vagyon azon fenntartó önkormányzat tulajdonában 
marad, amely a Társulás megalakulásáig a bevitt intézményt fenntartotta. 

 
2. A térítésmentes használatába adott ingatlanokat a Ptk. használat jogára vonatkozó 

előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azok a társulási megállapodásban 
meghatározott feladatokat szolgálják.  

 
3. A vagyon felújítási, beruházási és a vagyonbiztosításához kapcsolódó 

kötelezettségeiről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik. 
 
4.  A Társulás működése során keletkezett vagyonszaporulat a tagok közös tulajdonát 

képezi. A társulás megszűnése esetén a Polgári Törvénykönyv közös tulajdon 
megszűntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el a Tagok. 

 
5. Kifejezetten adott tagintézmény vagy tagintézmények érdekében benyújtott pályázaton 

nyert támogatás felhasználásának kizárólagos joga az adott tagintézmény működési 
helye szerinti önkormányzat képviselő-testületét. 

 
 
 

IX. fejezet 
 

A társulás ellenőrzése 
 

 
3. A Tanács tagjai évente egyszer beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulás 

tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 
 

4. A társulás által fenntartott intézmény belső ellenőrzését a Komlói Többcélú 
Kistérségi Társulás belső ellenőrei végzik, azonban bármely tag az általa bevitt 
intézményben saját költségén ellenőrzést végezhet.   
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X. fejezet 
 

A Társulás tagsági viszonyai 
 

1. A társuláshoz történő csatlakozás: 
 

a) A társult képviselő-testületek kizárólag azon önkormányzatok képviselő-testületei 
részére teszik lehetővé a csatlakozást, melyek: 

• elfogadják a társulás célját, 
• hatékonyan közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok 

költségkímélő megvalósításában, 
• ezen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik 

el. 
 

 
b) A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete a 
társulási szándéknyilatkozatot tartalmazó határozatát Komló Város 
Önkormányzatának megküldi. 

 
c) A b) pontban hivatkozott határozatban ki kell mondani a társulni kívánó települési 
önkormányzat képviselő-testületének, hogy 

• a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja 
el 

• vállalja a rá háruló, költségek/pénzügyi hozzájárulás viselését, 
teljesítését 

 
d) A társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz  a társulásban  részt vevő 
önkormányzatok mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.  

 
e) A társult képviselőtestületek a Kt. 102.§ (9) bekezdése értelmében kikötik, hogy a 
csatlakozás kizárólag a tanév, nevelési év kezdeti időpontjával, azaz évente 
szeptember 1-i hatállyal történhet. Ennek eldöntéséhez a csatlakozás szándékára való 
döntést március 31-ig meg kell hozni, melyről 15 napon belül Komló Város 
Önkormányzatát értesíteni kell. 
 
f) A csatlakozó tag belépése időpontjától a társulás teljes jogú tagjává válik. 

 
 2. A társulás, tagsági jogviszony megszűnése: 

a) Ezen társulási megállapodás – társulás – megszűnik: 
• a társulásban részt vevő képviselő-testületek közös megegyezésével 

történő megszüntetésével,  
• amennyiben a tagok száma – felmondás következtében – egyre (azaz 

egy tagra) csökken, 
• bíróság jogerős döntése alapján. 

 
 

b) A társulási megállapodást a tagnak felmondani naptári év utolsó napján a Kt. 102.§ 
(9)  a Nkt. 84. § (3) bekezdésére figyelemmel a következő év szeptember 1-i hatállyal 
lehet. Az egyes képviselő-testületek a társulási megállapodást minősített többséggel 
hozott testületi határozattal mondhatják fel. 
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c) A társult képviselőtestületek több mint fele minősített többséggel hozott határozatával 
a naptári év utolsó napjával – figyelemmel a Kt. Nkt.vonatkozó rendelkezésére – fontos 
okból kizárhatja azt a tagot, mely a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének 
nem tesz eleget. A kizárást megelőzően a társulási tanács legalább 2 ízben határidő 
kitűzésével hívja fel az érintett képviselőtestületet kötelezettségei teljesítésére.  
Fontos oknak minősítik a tagok, ha: 

- költségvetési hozzájárulást nem, avagy sorozatosan – legalább 6 esetben - 
határidőben nem utalja át. 

- a képviselőtestületek az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési – 
rendeletalkotási, határozathozatali – kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, 
illetőleg azt megelőzően a társult képviselőtestületekkel nem egyeztetnek.  

 
 d) A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését vagy felmondását bármelyik 
fél kezdeményezheti, a társult tagoknak erről a kezdeményezés megküldésétől számított 
60 napon belül dönteniük kell. 

 
. 

 
XI. fejezet 

 
Vegyes rendelkezések 

 
 

1. Jelen megállapodás - valamennyi érintett képviselő testület jóváhagyó határozatának 
meghozatalát követően – 2009. június 15. napján lép hatályba. 
 
2.A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Ttv., 
Nkt., valamint a Kt. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
3.A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, illetve a 
társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton, egymás 
közti egyeztetéssel rendezik, s bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak 
eredménytelensége esetén élnek. 
 
 
Komló, 2012. december…………. 
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Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
Komló Város Önkormányzata  
7300 Komló, Városház tér 3.           Polics József  
                         polgármester 
 

 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.                                                            Papp István 
                                                                                                                           polgármester 
 
Mánfa  Község Önkormányzata           Hohn Krisztina 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58.                       polgármester 

 
 
Magyarszék Község Önkormányzata          Kárpáti Jenő 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u 33.                        polgármester 

 
 
 
Magyarhertelend Község Önkormányzata       Kovács Gyula 
7394 Magyarhertelend Kossuth L. u. 46.                                        polgármester 

 
 
 
Liget Község Önkormányzata     Vargáné Szabó Gabriella 
7331 Liget, József A. út 9.                              polgármester 

 
 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata      Böröcz Tibor 
7394 Bodolyabér Petőfi u. 21.      polgármester 
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Z á r a d é k : 
 
A társulási megállapodást az érintett önkormányzatok képviselő-testületei határozataikban 
jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el. 
 
 
Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete:   Jóváhagyó határozat száma: 
 
 

Komló Város Önkormányzata      
7300 Komló, Városház tér 3.      
 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.    
 
Mánfa Község Önkormányzata 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58.     
Magyarszék Község Önkormányzata    
7396 Magyarszék, Kossuth L. u 33. 
 
Magyarhertelend Község Önkormányzata    
7394 Magyarhertelend Kossuth L. u. 46. 
 
Liget Község Önkormányzata     
7331 Liget, József A. út 9. 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata     
7394 Bodolyabér Petőfi u. 21. 
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