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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Társulási Megállapodás felülvizsgálta során megállapítható, hogy szükséges annak 

módosítása.  

A módosítást indokolja, hogy a Tanács elfogadta megállapodás megkötését a belső ellenőri 

feladatok ellátásáról. Továbbá indokolt a társult önkormányzatoknak az oktatás-nevelési 

feladatok finanszírozására vonatkozó szabályozás módosítása. 

 

 

A fent leírtakra tekintettel javaslom a Tisztelt Társulási Tanácsnak a Társulási Megállapodás 

alábbiak szerinti módosítását: 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Pogányvölgyi Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1. A Társulási Megállapodás IV. A Társulás részletes feladatai E) Belső ellenőrzés 

ellátása 

 

1. A Társulás a kistérség önkormányzatainál, illetve azok intézményeinél a belső ellenőrzési 

feladatok ellátását a székhelytelepülés önkormányzati hivatal szervezeti egységén keresztül 

biztosítja. 

 

szövegrész helyébe: 

 

1. A Társulás a kistérség önkormányzatainál, illetve azok intézményeinél a belső ellenőrzési 

feladatok ellátását a Társulási Tanáccsal szerződéses jogviszonyban álló szervezet 

biztosítja. 

 

szövegrész kerül. 



2. A Társulási Megállapodás XIII. A társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás 

ellenőrzése című fejezet: A társulás bevételei 
 

 

5. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közigazgatási területükön 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek után a kötelező felvételt biztosító 

óvodába, általános iskolába beíratott tagintézménybe a bevétellel nem fedezett kiadást 

gyermekarányosan megfizetik.  

 

szövegrész helyébe: 

 

5. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közigazgatási területükön 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek után a kötelező felvételt biztosító 

óvodába, általános iskolába beíratott tagintézménybe a bevétellel nem fedezett kiadásokért 

egyetemlegesen felelnek. 

 

Azok után az oktatási-nevelési intézménybe beíratott gyermekek után, akik nem az 

alapító okirat szerinti beiskolázási körzetből veszik igénybe az oktatási-nevelési 

szolgáltatást az az önkormányzat fizeti a normatívával és egyéb bevételekkel nem 

fedezett fennmaradó kiadásokat, melynek közigazgatási területén az oktatási-nevelési 

intézmény található, és amely oktatási-nevelési intézménynél a beíratott gyermekek után 

az igényelt normatíva bevételként elszámolásra kerül. 

 

szövegrész kerül. 

 

 

3. A Társulási Megállapodás 7. számú melléklete: „Megállapodás közös igazgatású 

közoktatási intézmény működtetéséről és finanszírozásáról” IV. ’A közoktatási 

intézmény működésének finanszírozása’ című fejezet 

 

2. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közigazgatási területükön 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek után a kötelező felvételt biztosító 

óvodába, általános iskolába beíratott tagintézménybe a bevétellel nem fedezett kiadást 

gyermekarányosan megfizetik.  

 

szövegrész helyébe: 

 

2. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közigazgatási területükön 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek után a kötelező felvételt biztosító 

óvodába, általános iskolába beíratott tagintézménybe a bevétellel nem fedezett kiadásokért 

egyetemlegesen felelnek. 

 

Azok után az oktatási-nevelési intézménybe beíratott gyermekek után, akik nem az 

alapító okirat szerinti beiskolázási körzetből veszik igénybe az oktatási-nevelési 

szolgáltatást az az önkormányzat fizeti a normatívával és egyéb bevételekkel nem 

fedezett fennmaradó kiadásokat, melynek közigazgatási területén az oktatási-nevelési 

intézmény található, és amely oktatási-nevelési intézménynél a beíratott gyermekek után 

az igényelt normatíva bevételként elszámolásra kerül. 

 

szövegrész kerül. 



Lengyeltóti, 2012. február 21. 
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           Zsombok Lajos 

        elnök 
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