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KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Az általános iskolai intézményfenntartó társulás létrehozására és működtetésére 2007. évben 
megállapodást kötöttek Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva települések önkormányzatai. 

A  megállapodás  alapján  létrehozták  a  Kiszombor,  Ferencszállás  és  Klárafalva  Község 
Önkormányzatainak  Általános  Iskolai  Intézményfenntartó  Társulását  (a  továbbiakban: 
Társulás).

A Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX. törvény 146.  §  (1) 
bekezdése  alapján  a  törvény  hatályba  lépése  előtt  kötött  önkormányzati  társulási 
megállapodásokat  a  képviselő-testületek  felülvizsgálják,  és  a  törvény  rendelkezéseinek 
megfelelően módosítják, hatályba lépését követő 6 hónapon belül. 

A  köznevelési  feladatot  ellátó  egyes  önkormányzati  fenntartási  intézmények  állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a 
települési önkormányzati  társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétől nem 
láthat el.

Fentiekre  tekintettel  szükséges  –  a  2013.  január  1.  napjától  gyakorlatilag  nem működő  – 
Társulást megszüntetni.

A  Társulás  költségvetési  gazdálkodást  nem  folytat,  vagyonnal  nem  rendelkezik,  ezért 
mérlegjelentési és költségvetési beszámoló készítésére nem kötelezett.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  Társulás 
megszüntetése tárgyában dönteni szíveskedjen. 

Kiszombor, 2013. június 17.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
  polgármester



Tárgy: Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Község Önkormányzatainak Általános Iskolai 
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___/2013.(VI. 25.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  általános 
iskolai intézményfenntartó társulás megszüntetése tárgyú előterjesztést  és az alábbi döntést 
hozta:

1.  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében biztosított 
hatáskörében, a 91. § b) pontjában foglaltak alapján a Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva 
Község Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulása megszűntetését 
2013. június 30-ai hatállyal kimondja.

2. A Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Község Önkormányzatainak Általános Iskolai 
Intézményfenntartó Társulása:

a) költségvetési gazdálkodást nem folytat, 
b) vagyonnal nem rendelkezik,
c) mérlegjelentési és költségvetési beszámoló készítésére nem kötelezett,
d) alkalmazásban álló munkavállalója nincs, 
e) folyamatban lévő pályázata nincs,
f) jogi személyiséggel nem rendelkezik.

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


