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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 210/2015.(XI. 24.) KNÖT 
határozatával módosította a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai 
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását, valamint ezzel összefüggésben 
módosította az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) 
önkormányzati rendeletét, a módosítások alapján 2016. január 1-jétől már nem a Kiszombor 
Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás a Kiszombori Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmény fenntartója, hanem Önkormányzatunk. 
 
A Társulási megállapodás módosításával jövő évtől csupán az óvodai ellátás marad a társulási 
feladatellátási körben, az óvodai ellátást jelenleg az Önkormányzatunk által fenntartott 
Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 
intézménye útján látja el a Társulás tagjai részére. Ezen ellátás társulási feladatkörből történő 
kivonásának és a Társulás ezzel egyidejűleg történő megszüntetésének jelenleg akadálya a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 84. § (3) 
bekezdés a) pontjának azon rendelkezése, mely szerint a fenntartó tanítási évben, továbbá – a 
július-augusztus hónapok kivételével – nevelési évben óvodát nem szervezhet át, nem 
szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át. 
 
Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 151/2015.(XI. 06.) Önkormányzati 
határozatával, Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 131/2015.(XI. 26.) 
Önkormányzati határozatával döntött arról, hogy kezdeményezi a Társulás valamennyi 
tagönkormányzata felé a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai 
Önkormányzati Társulás 2016. augusztus 31. napjával törtnő megszüntetését. 
 
A Társulás megszüntetésével kapcsolatban az alábbi jogszabályi rendelkezésekre kell 
figyelemmel lenni: 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 91. § b) pontjának, valamint a 88. § (2) bekezdésének rendelkezése 
szerint a társulás megszűnik, ha a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyike 
minősített többséggel hozott döntésével azt elhatározza.  
 



Mivel a Társulást nem jogszabály, hanem az alapító önkormányzatok Társulási 
megállapodása hozta létre, így a jogutódlás kérdését is az alaptó önkormányzatok rendezik a 
megszüntetésről szóló döntésükben.  
 
A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
alapján nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy, amely a Magyar Államkincstár 
törzskönyvi nyilvántartásában szerepel, PIR azonosítóval rendelkezik. 
 
Az Áht. 105/A. §-a értelmében a nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy az alapító 
szerv által vagy törvényben meghatározott napon jön létre és szűnik meg.  
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) 167/E. § (3) bekezdésének d) pontja szerint megszüntető okiratként a 
társulás megszüntetéséről szóló megállapodás fogadható el.  
 
A Társulást az alapító önkormányzatok jogosultak jogutód nélkül megszüntetni, minősített 
többséggel elfogadott megszüntetésről szóló megállapodással. 
 
Az Ávr. 167/D. § (2) bekezdés b) pontjából következően a Társulás törzskönyvi 
nyilvántartásból történő törlése a törlési kérelemnek, a társulás megszüntetésére vonatkozó 
megállapodás és az azt elfogadó tagönkormányzatok képviselő-testületi határozatainak 
csatolásával, a változástól számított 8 napon belül a Magyar Államkincstárhoz történő 
benyújtásával kérhető. 
 
A törlés iránt a Társulás elnöke intézkedik a Kiszombori Polgármesteri Hivatal 
közreműködésével a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságánál.  
 
Tekintettel arra, hogy a Társulás megszüntetése érinti az Óvoda (és tagóvodái) 
feladatellátását, a döntések meghozatala során figyelemmel kell lenni az Nkt. 84. § (7) 

bekezdésében foglaltakra, miszerint:  
„(7) A fenntartó, az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami felsőoktatási 
intézmény által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az 
intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést 
a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, 
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: 
ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, 
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, 
c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, 
d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével 
kapcsolatban. 
 
A Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást ezért célszerű 2016. április 30. napjáig 
előkészíteni, melyet a társult tagönkormányzatoknak minősített többséggel hozott döntéssel 
kell elfogadniuk. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megtárgyalni és 
döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. december 10. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
 polgármester 



Tárgy: Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás 
megszüntetésének kezdeményezése 
 
___/2015.(XII. 15.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombor 
Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás megszüntetésének 
kezdeményezése előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencszállás Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 151/2015.(XI. 06.) Önkormányzati határozatára, valamint 
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 131/2015.(XI. 26.) Önkormányzati 
határozatára figyelemmel szándékát fejezi ki, hogy a Kiszombor Térségi Szociális, 
Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulást – a Társulási megállapodás XIV. 1. a) 
pontja alapján - 2016. augusztus 31. napjával közös megegyezéssel meg kívánja szüntetetni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a Társulás 
megszüntetésével kapcsolatos tárgyalásokra, a szükséges dokumentumok előkészítésére. 
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Szegvári Ernőné polgármester 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernőné polgármester 
- Jani János polgármester Ferencszállás 
- Fekete József polgármester Klárafalva 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Dr. Gácsi Zoltán jegyző 
- Irattár 

 



 



 


