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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Komló 
és Térsége Óvodái köznevelési intézmény esetében Komló Város 
Önkormányzata, mint gesztor település igényli a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. sz. mellékletének II. 
4. pontja alapján a „társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek 
utaztatásának támogatása” jogcímen járó normatív finanszírozást. 
 
A gyermekek szállítását a Magyarhertelendi Óvoda esetében Magyarhertelend 
Község Önkormányzata által üzemeltetett iskolabusz, a Magyarszéki Óvoda, 
valamint a Liget Óvoda esetében Magyarszék Község Önkormányzata által 
üzemeltetett iskolabusz végzi, így a feladat ellátásért járó normatíva az érintett 
önkormányzatokat illeti meg.  
 
Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a feladat finanszírozására járó 
normatíva átadásáról szóló megállapodást. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjék. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester 
előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta az iskolabusszal utaztatott bejáró óvodás 
gyermekek utáni támogatás átadásáról szóló megállapodás tárgyú előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
fenntartásában működő Komlói és Térsége Óvodái köznevelési intézménybe 
bejáró gyerekek utaztatásának támogatása jogcímen járó normatív finanszírozás 
átadásáról szóló megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
K o m l ó, 2013. február 7. 
 
       Polics József 
      polgármester 



1. sz. melléklet 

 
Megállapodás 

 
 
amely létrejött, egyrészről 
Komló Város Önkormányzat, mint a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
gesztor települése (7300 Komló, Városház tér 3.) képviseletében: Polics József polgármester,  
 
másrészről 
Magyarszék Község Önkormányzata (7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33.) képviseletében: 
Kárpáti Jenő polgármester 
 
másrészről 
Magyarhertelend Község Önkormányzata (7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.) 
képviseletében: Kovács Gyula polgármester 
 
között a 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. sz. mellékletében a társulás által 
fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatásának normatív finanszírozás 
átadásáról.  
 
1.) Szerződő felek elismerik és kijelentik, hogy a Kökönyösi Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Komló és Térsége Óvodáiba járó, 
autóbusszal utaztatott gyermekek után a Törvény 2. sz. mellékletének II. 4. pontja 
alapján Komló Város Önkormányzatát normatív támogatás illeti meg.  

 
2.) A szerződő felek kijelentik, hogy Magyarszék Község Önkormányzat által működtetett 

iskolabusz szállítja az óvodásokat a Komló és Térsége Óvodái Magyarszéki és Ligeti 
Tagóvodáiba, Magyarhertelend Község Önkormányzat által működtetett iskolabusz az 
óvodásokat a Komló és Térsége Óvodái Magyarhertelendi Tagóvodájába szállítja.  

 
3.) Komló Város Önkormányzata, mint gesztor település kijelenti, hogy a „társulás által 

fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása” jogcímen járó normatív 
támogatást leigényli, az 1. sz. melléklet alapján. 

 
4.) Magyarszék Község Önkormányzatát, mint az iskolabusz szolgáltatását biztosító 

önkormányzatot  az óvodások szállításáért jelen megállapodás alapján 4.018.167. Ft 
pénzeszköz átadás illeti meg. Magyarhertelend Község Önkormányzatát, mint az 
iskolabusz szolgáltatást biztosító önkormányzatot az óvodások szállításáért  jelen 
megállapodás alapján 2.827.599. Ft pénzeszköz átadás illeti meg az 1. sz. melléklet 
alapján.  

 
5.) Komló Város Önkormányzata a „társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek 

utaztatásának támogatása” jogcímen leigényelt normatíva 4. pontban meghatározott 
összegeit az érintett önkormányzatoknak működési célú támogatás értékű pénzeszköz 
átadásként átadja. A támogatás folyósítása tárgyhót követő 10. napjáig, a ténylegesen 
leutalt összeg erejéig a Magyarhertelend Község Önkormányzat 11731063-15556301 



számlájára, valamint Magyarszék Község Önkormányzat 71800051-11096685 
számlájára átutalással történik.  

 
6.) Magyarszék Község Önkormányzata, Magyarhertelend Község Önkormányzata, mint az 

iskolabusz szolgáltatást működtető és fenntartó önkormányzatok kijelentik, hogy a 
tárgyi támogatás szempontjából az iskolabusz szolgáltatás jogszabályi előírásait teljes 
körűen ismerik, és azt betartva látják el a feladatot, beleértve a támogatás igénybevételi 
feltételét képező kíséret biztosítását is. 

 
7.) Magyarszék Község Önkormányzata, Magyarhertelend Község Önkormányzata vállalja, 

hogy a feladat ellátásra visszavezethető szabálytalanság miatti szankció esetén – 
amennyiben a gesztort önkormányzatot a normatíva részbeni vagy teljes 
visszafizetésével sújtják – azt a gesztor önkormányzat részére az érintett önkormányzat 
a közléstől számított 15 napon belül megtéríti.  

 
8.) A gesztor önkormányzat polgármestere jogosult és köteles intézkedni ha jelen 

megállapodás 7. pontjában foglalt fizetési feltétel végső határidejétől számított 15 nap 
elteltével – amennyiben a befizetési kötelezettség nem teljesült - annak azonnali 
beszedési megbízás útján történő beszedése iránt. Az erre vonatkozó hozzájárulást jelen 
megállapodás aláírásával megadja Magyarszék Község Önkormányzata és 
Magyarhertelend Község Önkormányzata.  

 
9.) Felek a megállapodást 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének  ………….  sz. határozatával 
Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……………. sz. 
határozatával 
Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselő-testületének ……………… sz. 
határozatával hagyják jóvá.  
 
 
 
Komló, 2013………………. 
 
 
 
_____________________      ______________________ 
Kárpáti Jenő polgármester      Kovács Gyula polgármester 
  Magyarszék Község          Magyarhertelend Község 
     Önkormányzata      Önkormányzata 
 
 
 
 
_____________________ 
Polics József polgármester 

      Komló Város Önkormányzata 
 
 
 
 



A megállapodás 1. sz. melléklete 
 
 

A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 
óvodáiba bejáró gyermekek 2013. évi létszáma 

 
 
 
 
Utaztatást ellátó 
önkormányzat 

Intézmény 
megnevezése 

Utaztatott 
gyermeklétszám 

2013. évi 
normatív 
támogatás  
(Ft-ban) 

2013. évi 
összesen 
(Ft-ban) 

Magyarszék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Község 

Önkormányzata 

Komló és Térsége 
Óvodái 
Magyarszéki 
Óvoda 

21 fő 3.125.241 

4.018.167 
Komló és Térsége 
Óvodái 
Ligeti Óvoda 

6 fő 892.296 

Magyarhertelend 
Község 

Önkormányzata 

Komló és Térsége 
Óvodái 
Magyarhertelendi 
Óvoda 

19 fő 2.287.559 2.827.559 
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