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Tisztelt Társulási Tanács! 

Táska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2011. (XII.22.) sz. határozatában 

döntött arról, hogy 2012. július 1-jei hatállyal felmondja a Fodor András Általános Iskola és 

Óvoda közös igazgatású közoktatási intézmény működtetéséről és finanszírozásáról szóló, a 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulással megkötött Megállapodását. 

A Megállapodás VIII. fejezet 1. pontja rendelkezik a kilépésről. Idézett pont szerint kilépni – 

a szorgalmi időszakon kívüli időtartamot figyelembe véve – évente július 1. napjától lehet. A 

kilépni kívánkozó önkormányzatnak a kilépésről hozott döntéséről hat hónappal korábban 

köteles a Tanácsot tájékoztatni. A kilépni szándékozó önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 

döntéséből eredő – a Társulás egészére is kiható – következményeket (pl. pénzügyi, anyagi, 

létszámfeltételek, pályázatoknak való megfelelés) viselni köteles. 

A közoktatásról szóló 1993. évi 79. törvény (Közokt. tv.) 102. § (11) bekezdése szerint a 

fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig 

hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átalakításával kapcsolatban, az egyéb 

átszervezésre vonatkozó döntések határideje július utolsó munkanapja. A fenntartói döntést az 

egyes települések képviselő-testületeinek is jóvá kell hagyniuk. 

A Közokt. tv. ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a fenntartó a közoktatási intézmény 

átszervezésével összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az 

iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak 

véleményét. Az e bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan 

információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a 

fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához – az 

információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot kell 

biztosítani az érdekeltek részére. 

A Táska községben működő óvodai telephely 1 óvodai csoporttal, 2 fő óvónővel és 1 fő 

dajkával működik. Az óvodás gyermekek száma 21 fő. A Táskai Óvoda érintett a TÁMOP-

3.3.2. esélyegyenlőségi pályázat fenntartásában, illetve az esélyegyenlőséget szolgáló 

Integrált Pedagógiai Rendszert működtető programok végrehajtásában. 

Az intézmény átszervezéshez közoktatási szakértőt kell bevonni az Óvodai Nevelési Program, 

a kötelező eszközök és felszerelések meglétének, a személyi és tárgyi feltételek biztosításának 

felülvizsgálata céljából. 
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Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Tanácsot a határozati javaslat elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi 

a Táskai Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2011. (XII.22.) sz. 

határozatában megfogalmazott azon döntését, mely szerint a Képviselő-testület a 

Fodor András Általános Iskola és Óvoda közös igazgatású közoktatási intézmény 

működtetéséről és finanszírozásáról a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 

Társulással megkötött Megállapodását 2012. július 1-jei hatállyal felmondja. 

A Társulási Tanács a Megállapodás felmondásának feltételéül szabja, hogy Táska 

község Önkormányzata a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulással 2012. 

június 30-ai fordulónappal pénzügyileg elszámol. Az intézmény átszervezésével 

kapcsolatosan felmerülő közoktatási szakértő költségei a kilépő Táska Község 

Önkormányzatát terhelik. 

A Társulási Tanács határozatát a Megállapodást aláíró önkormányzatok 

képviselő-testületei által legkésőbb 2012. május 18-áig meghozott jóváhagyó 

határozatainak is meg kell erősíteniük. 

A Társulási Tanácsnak a közoktatási intézmény átszervezéséhez be kell szereznie 

a Fodor András Általános Iskola és Óvoda alkalmazotti közösségének, az iskolai 

szülői szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak véleményét. 

 

Felelős: Zsombok Lajos elnök 

Határidő: azonnal 

 

Lengyeltóti, 2012. április 20. 
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