
Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás 

 

Társulási Szerződés 

Módosítása 

 
Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás 2008. december 11-én kelt, és 2011. június 19-

én módosított Társulási Szerződését a következőkben módosítja: 

 
 

A Társulási Szerződés 5.) pontját az alábbi szerint módosítja, az 5. pont helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„5.) Közösen fenntartott intézmény neve, székhelye, jogállása:  

Révfülöpi Általános Iskola, 8253 Révfülöp Iskola utca 5. 

Az intézmény önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv, vezetője az igazgató. 

 Elemi költségvetés alapján, a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett 

gazdálkodik. 

Az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó 

járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 

munkamegosztási megállapodásban foglaltaktól függően rendelkezik. 

Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja. 

Az intézmény vezetője az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint 

kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási joggal és felelősséggel bír. 

Az intézmény gazdálkodási feladatait Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. - külön megállapodás alapján - látja el. 

A Révfülöpi Általános Iskola önálló bankszámlával és adószámmal rendelkezik. 

Bankszámla száma: OTP Bank 11748052-15427597 

Adószáma: 15427597-2-19” 
 

 

A Társulási Szerződés 9.) pontját az alábbi szerint módosítja, a 9. pont helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„9.) Az intézmény közös fenntartására vonatkozó rendelkezések. 

A költségek viselésének aránya, teljesítésének feltételei: 

9.1. Társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a  normatív állami támogatás, a normatív kötött 

felhasználású támogatás feletti költségekhez a társult önkormányzatok az intézménybe járó tanulók  után  

létszám arányosan járulnak hozzá,  a hozzájárulás mértékét saját,  éves költségvetésükben biztosítják.   

9.2. A társult  önkormányzatok  a  költségvetési  előirányzatok  rájuk  eső  részét  havonta, a legkésőbb a 

tárgyhó utolsó munkanapjáig utalják a révfülöpi Nagyközségi Önkormányzat 11748052-15733957  
költségvetési számlájára. Az egyes önkormányzatokat terhelő hozzájárulások összege az éves költségvetés 

során kerül megállapításra.” 

 

 

A Társulási Szerződés módosítását a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek aláírják. 

 

 

Révfülöp, 2012. május „  „ 
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TÁRSULÁSI    SZERZŐDÉS 
 

INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÓ  TÁRSULÁS  LÉTREHOZÁSÁRA 
(egységes szerkezetbe foglalva) 

 

A  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  43.  §-a  és  a  helyi  önkormányzatok  

társulásairól  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV.  törvény 9.§    alapján  az  iskolai  oktatás 

önkormányzati  feladatainak  közös  ellátására, a Révfülöpi Általános Iskola    közös  irányítására  és  

működtetésére  Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) 

Ábrahámhegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) 

Balatonszepezd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Balatonszepezd, Árpád u. 27.) Balatonrendes 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Balatonrendes, Fő u. 2.) Köveskál Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete (Köveskál, Fő u. 10.) Mindszentkálla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

(Mindszentkálla, Rákóczi tér 15.) Salföld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Salföld) 

Szentbékkálla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Szentbékkálla, Kossuth u. 11.)  1998. január 1 

napjától közoktatási feladatok ellátása érdekében határozatlan időre Társulást hoztak létre.  A 

Társuláshoz 2005. január 1-i hatállyal csatlakozott  Balatonhenye Községi Önkormányzata Képviselő-

testülete (Balatonhenye, Kossuth u. 54.), 2007. augusztus 15-i hatállyal  Kövágógóörs Községi 

Önkormányzata Képviselő-testülete (Kövágóörs, Kossuth u. 1.) és 2007. szeptember 1-i hatállyal Kékkut 

Községi Önkormányzata Képviselő-testülete (Kékkut, Fő u. 5.).      

A Társulást a 2.) pontban írt önkormányzatok továbbra is fenntartják, és 2009. január 1-től  közoktatási 

feladataikat alábbiak szerint  látják el:   

 

1.) A Társulás neve, székhelye:  

RÉVFÜLÖP ÉS TÉRSÉGE INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÓ TÁRSULÁSA (továbbiakban:    

Társulás)   8253 Révfülöp,  Villa Filip tér 8.   

 

2.) A Társulás tagjainak neve, székhelye:  

 Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (Révfülöp, Villa Filip tér 8.)             

             Balatonhenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Balatonhenye, Kossuth u. 54.) 

             Balatonrendes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Balatonrendes, Fő u. 1.) 

 Kékkut Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Kékkut, Fő u. 5.)     

             Kövágógóörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Kövágóörs, Kossuth u. 1.) 

             Köveskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Köveskál, Fő u. 10.) 

 Mindszentkálla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Mindszentkálla, Rákóczi tér 15.) 

             Salföld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Salföld)  

 Szentbékkálla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Szentbékkálla, Kossuth u. 11.) 

 

3.)  A közös feladat és hatáskör gyakorlásával megbízott /gesztor/:  

A  társulás tagjainak közös feladat- és hatáskörét a Társulási Tanács gyakorolja. A Társulási Tanács 

működésével kapcsolatos feladatokat a Társulási Tanács Elnöke útján látja el. 

  

4.) A Társulás működési területe, ellátási körzete:  

A társult önkormányzatok teljes közigazgatási területe.          

 

5.) Közösen fenntartott intézmény neve, székhelye, jogállása:  

      Révfülöpi Általános Iskola, 8253 Révfülöp Iskola utca 5. 

      Az intézmény önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv, vezetője az   

igazgató. 



 Elemi költségvetés alapján, a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett 

gazdálkodik. 

Az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó 

járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 

munkamegosztási megállapodásban foglaltaktól függően rendelkezik. 

Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja. 

Az intézmény vezetője az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint 

kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási joggal és felelősséggel bír. 

Az intézmény gazdálkodási feladatait Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. látja el. 

A Révfülöpi Általános Iskola önálló bankszámlával és adószámmal rendelkezik. 

Bankszámla száma: OTP Bank 11748052-15427597 

Adószáma: 15427597-2-19” 
 

 

6.) A Társulás célja: 
6.1. Az általános iskolai neveléssel és oktatással összefüggő kötelezettségek ellátása, financiális 

hátterének biztosítása, 

6.2. Az Általános Iskolában a munkaerő kihasználtság jobbá válása, az egy tanulóra eső fajlagos költségek 

csökkenése. 

6.2. A szakmai pedagógiai munka színvonalának  emelkedése a  teljes szakos ellátottság 

megvalósulásával. 

 

7.)  Tevékenységi, ellátási köre (szakágazati  rend alapján):  

 

Államháztartási szakágazat száma és megnevezése:  852010 Alapfokú oktatás (alapfokú 
művészetoktatás kivételével) 

 

Szakfeladatok száma és megnevezése: 

   562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 

                        562917-1     Munkahelyi étkeztetés 

   85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 

   852011-1  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  

   (1-4. évfolyam) 

   852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali   

   rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

   85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 

   852021-1  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  

   (5-8. évfolyam) 

   852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali   

   rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

   85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 

   855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

   855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

   855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

   855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése 

   931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 



   931205-1 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport tevékenysége és   

   támogatása 

Szabad kapacitás 

                        562919-2     Egyéb étkeztetés 
 

8.) A Társulás jogállása: 

A Társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, döntéshozó szerve a TÁRSULÁSI   TANÁCS.  

8.1. A  Társulási Tanács: 

A társult önkormányzatok  képviselő-testületei közös döntéshozó szervként Társulási Tanácsot 

(továbbiakban: Tanács) hoznak létre. A Tanács  tagjai a társult önkormányzatok mindenkori 

polgármesterei és a költségvetési hozzájárulás arányában rendelkeznek szavazati joggal.  

Egyik társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint a felével.  

A Társuláshoz későbbi  időpontban  csatlakozó  önkormányzat  1  tagjával  a                                         

Tanács  tagjainak  száma  kiegészül.    

8.2. A Társulási Tanács elnöke: A Tanács tagjai sorából elnököt választ az önkormányzati választási 

ciklus idejére. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás Elnökének 

megválasztásához a Tanács minősített többséggel hozott határozata szükséges.  

8.3. A  Tanács működésének szabályai: 

A Tanács határozatképes, ha a tagjainak több mint fele jelen van. 

A Tanács döntéseit a megjelentek többségi  szavazatával hozza.  A Tanács ügyrendjét maga határozza 

meg. A Tanácsot az elnök hívja össze. Ülésein tanácskozási joggal részt vesznek a jegyzők, körjegyzők, 

az intézményvezető és a kistérségi oktatási referens. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, 

melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A 

jegyzőkönyvet a Társulás elnöke és Révfülöp Nagyközség település jegyzője/körjegyzője írja alá.  

  A Társulás  működtetésével  kapcsolatos  adminisztratív,  koordináló feladatokat,  beleértve   az  

intézmények  gazdálkodásának  figyelemmel  kisérését,  a  normatívák  igénylését,  pénzforgalom  

biztosítását  költségvetési  tervezet  összeállítását,  a  rendszeres  és  folyamatos  kapcsolattartást a 

révfülöpi Polgármesteri  Hivatal látja el.  

8.4. A Tanács dönt:  

- az intézmény éves költségvetéséről, annak végrehajtásáról szóló évközi, és éves tájékoztató 

elfogadásáról, 

- intézményvezető kinevezéséről,       

- intézményben foglalkoztatott létszámkeretről, 

- az intézmény gazdálkodási jogkörének, átszervezésének, megszüntetésének, tevékenységi 

körének módosításáról, nevének megállapításáról,  

- nevelési évben, tanévben indítható csoportok, osztályok számának meghatározásáról, maximális 

létszámtól való eltérés engedélyezéséről, 

- társuláshoz történő csatlakozásról,  

- alapító okirat elfogadásáról, beleértve annak módosítását, 

- jóváhagyja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, minőségirányítási programját, 

nevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét és azok módosításait. 

 

8.4.1.  A Tanács elfogadja az intézmény költségvetését, annak végrehajtásáról szóló évközi és éves 

tájékoztatóját – a zárszámadását -, azt követően a Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testületének költségvetési,  zárszámadási rendeletébe épül be, azzal, hogy a társult községi képviselő-

testületek saját költségvetési rendeleteikben az általuk biztosítandó előirányzatot szerepeltetik. 

8.4.2. Az intézményvezető kinevezése a vonatkozó jogszabályok szerint lebonyolított pályázat útján 

történik. Az intézményvezető kinevezése, felmentése fegyelmi jogkör gyakorlása, összeférhetetlenség 

megállapítása – a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek  előzetes véleményének kikérése mellett 

–  a társulási tanács hatáskörébe tartozik. 



Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogkört a révfülöpi Önkormányzat Polgármestere gyakorolja – a 

jogkör jellegétől függően kikéri a  Tanács véleményét. 

8.4.3. A Tanács az Általános Iskola Alapító Okiratának  (és annak módosításának) aláírására - a társult 

települések képviseletében – a Tanács mindenkori Elnökét felhatalmazza.   

 

9.) Az intézmény közös fenntartására vonatkozó rendelkezések. 

A költségek viselésének aránya, teljesítésének feltételei: 

9.1. Társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a  normatív állami támogatás, a normatív kötött 

felhasználású támogatás feletti költségekhez a társult önkormányzatok az intézménybe járó tanulók  után  

létszám arányosan járulnak hozzá,  a hozzájárulás mértékét saját,  éves költségvetésükben biztosítják.   

9.2. A társult  önkormányzatok  a  költségvetési  előirányzatok  rájuk  eső  részét  havonta, a legkésőbb a 

tárgyhó utolsó munkanapjáig utalják a révfülöpi Nagyközségi Önkormányzat 11748052-15733957  
költségvetési számlájára. Az egyes önkormányzatokat terhelő hozzájárulások összege az éves költségvetés 

során kerül megállapításra. 

 

10.) Pénzügyi hozzájárulás, befizetési kötelezettség nem teljesítése esetén irányadó eljárás. 

10.1. A Társulási Tanács által megállapított pénzügyi hozzájárulásokról, befizetési kötelezettségekről 

Révfülöp település hivatala nyilvántartást vezet.  

Amennyiben a tag önkormányzat a megállapított pénzügyi hozzájárulását, befizetési kötelezettségét nem 

tudja az előírt határidőben teljesíteni, köteles erről legkésőbb a fizetési határidő lejártát követő 8 napon 

belül a Társulás elnökét írásban értesíteni. Az értesítésnek tartalmaznia kell a pénzügyi hozzájárulás, 

befizetési kötelezettség teljesítésének várható időpontját. Az értesítés tartalmazhatja a pénzügyi 

hozzájárulás, befizetési kötelezettség részletekben történő megfizetése iránti kérelmet is. 

10.2. A Társulás elnöke a 10.1 pontban említett bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül 

tárgyalást kezdeményez a pénzügyi hozzájárulást, befizetési kötelezettséget nem teljesítő tag 

önkormányzattal. Amennyiben a tárgyalás eredményes, úgy a Társulás elnöke a hátralékos tag 

önkormányzattal megállapodást köt a pénzügyi hozzájárulás, befizetési kötelezettség teljesítéséről. A 

Társulás elnöke a megállapodásban jogosult fizetési halasztást, részletekben történő megfizetést 

engedélyezni, amennyiben a pénzügyi hozzájárulás, befizetési kötelezettség legfeljebb 60 napon belül, 

és/vagy legfeljebb 4 részletben teljesíthető. 

10.3. A Társulás elnöke a pénzügyi hozzájárulás, befizetési kötelezettség nem teljesítéséről 15 napon belül 

köteles a Társulási Tanácsot értesíteni: 

a.) a 10.1. pontban említett kérelem esetén, amennyiben a pénzügyi hozzájárulás, befizetési 

kötelezettség teljesítésének várható időpontja a 60 napot, és/vagy a 4 részletet 

meghaladja. 

b.) a 10.2. pontban említett tárgyalás eredménytelensége esetén. 

10.4. A Társulási Tanács a pénzügyi hozzájárulás, befizetési kötelezettség nem teljesítéséről – a követelés 

rendezéséről – határozattal dönt. A Társulási Tanács a hátralékos tag önkormányzatot határozatban hívja 

fel a kötelezettség 15 napon belül történő teljesítésére.  

10.5. A Társulás elnöke jogosult, és köteles intézkedni a társulási tanács határozatba foglalt felhívásának 

eredménytelen elteltét követő 15. napon a meg nem fizetett pénzügyi hozzájárulás, befizetési kötelezettség 

azonnali beszedési megbízás útján történő beszedése iránt. 

 

11.) A Társulás vagyona: 

11.1. A Társulás működésének fedezeteként szolgál a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott 

normatív állami hozzájárulás, az egyéb kiegészítő közoktatási hozzájárulások és kistérségi társulási 

normatíva.  

A normatív állami hozzájárulás igénybevételével kapcsolatos esetleges visszafizetés elrendelése esetén a 

társult önkormányzatok tanulói létszámuk arányában – anyagilag is – közösen felelősek. 



11.2. Az általános iskola költségvetése nem tartalmazza a tanulók utazási költségeit. A bérletek 

beszerzésében az iskola közreműködik. Iskolabusz üzemeltetésével kapcsolatosan a társult települések 

külön megállapodásban rendelkeznek. 

11.3. Az Általános Iskola épülete, leltár szerinti felszerelései és ingóságai Révfülöp Nagyközségi 

Önkormányzat tulajdonában állnak, a Társulást ingyenes használati jog illeti meg.  Az iskola épületének 

éves karbantartása az iskolai oktatással kapcsolatos  szakfeladatokon a dologi kiadásoknál  kerül 

tervezésre.  

11.4. Amennyiben  a Társulás közös vagyont hoz létre, úgy a vagyon közös tulajdonba kerül. Társulás 

megszűnése esetén a létrehozott vagyon hozzájárulás arányában visszafizetésre kerül a társult 

önkormányzatok számára, a vagyont átvevő önkormányzat költségvetéséből.  

A nagyobb jellegű felújítást, korszerűsítést társult  önkormányzatok külön megállapodásban rögzítik, és 

ebben határozzák meg e vagyonnal kapcsolatos rendelkezéseket is.  

A társulás közös vagyonát képezi a  közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon, 

vagyonszaporulat, a pályázati úton megszerzett vagyon, a más forrásból, vagy ingyenesen átvett  vagyon, 

a feladatellátáshoz  a társult tag által átadott vagyon.  

Nem képezi a társulás közös vagyonát azon nagy értékű tárgyi eszközök, melynek beszerzéséhez a gesztor 

önkormányzatnak a többi társult önkormányzat anyagi hozzájárulást nem biztosított.  

 

12.)  A Társulás  működésének  ellenőrzése: 

12.1. A társult  önkormányzatok  a  Társulás  célszerűségi  és  gazdaságossági  ellenőrzését  a  

polgármesterek  útján,  a  Jegyzők/Körjegyzők  közreműködésével  végzik  el, igénybe véve a kistérségi 

belső ellenőr közreműködését.  

12.2. A társult önkormányzatok képviselő-testületei az intézményi társulás működését célszerűségi és 

gazdaságossági szempontból a polgármesterek útján Révfülöp Önkormányzat jegyzőjének 

közreműködésével ellenőrzik, vagy meghatalmazás esetén más szerv, vagy személy útján ellenőrzik 

évente, előre egyeztetett időpontban. A meghatalmazást a Társulási Tanács Elnökéhez kell benyújtani. Az 

ellenőrzés kiterjed: 

a) az intézmény tárgyévi költségvetésében jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok 

teljesítésének megállapítására – tervezett, módosított,  felhasznált       előirányzatok 

meghatározásával, 

b) a társult települési önkormányzatok finanszírozása teljesítésének megállapítására, 

c) a feladat-elmaradás tényének és okának megállapítására, 

d) a fel nem használt kiadási előirányzat megállapítására, illetve felhasználásának 

javaslatára. 

12.3. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni és azt a Társulási Tanács tagjainak az ellenőrzés 

befejezését követő 8 napon belül meg kell küldeni. 

12.4. Bármely társulási tag kezdeményezésére a feladatellátás külső szakértővel történő ellenőrzését el 

kell végeztetni. Az ellenőrzés költségeit – eltérő döntés hiányban - a társulás kezdeményező tagja viseli. 

12.5. A Társulási Tanács tagja beszámol Képviselő-testületének az ellenőrzés eredményéről. 

 

13.  A Társulás tagjának joga és kötelezettsége 

13.1. A Társulás tagjának joga: 
13.1.1.Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak 

meghatározásában. 

13.1.2. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 

13.1.3. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 

13.1.4. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, jogosult a Társulás 

törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására. 



13.1.5. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez, és szerveihez, 

felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül 

kötelesek választ adni. 

13.1.6. Betekinthet a Társulás irataiba. 

13.1.7. Kérelmezheti pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén részletfizetés, fizetési halasztás 

engedélyezését. 

13.2. A Társulás tagjának kötelezettsége: 

13.2.1. A Társulási Megállapodásban, alapító okiratban foglaltak betartása 

13.2.2. Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás munkájában, elősegítve a társulási célok és 

feladatok közös megvalósulását. 

13.2.3. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntések meghozatala, a társulás 

vezetőjével való egyeztetése, illetve a társulással való közlése. 

13.2.4. A Társulás működtetéséhez szükséges – a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei 

által jóváhagyott – befizetési kötelezettségek határidőre történő teljesítése. 

13.2.5. A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és 

információk továbbítása a Társuláshoz. 

13.2.6. A Társulás működéséhez, feladat-ellátásához szükséges adat- és információ-szolgáltatás. 

 

14.) A Társuláshoz  való  csatlakozás: 

A társult  önkormányzatok  biztosítják  a  csatlakozás  lehetőségét  más  önkormányzatok  részére.  A  

Társuláshoz csatlakozni a tanév, nevelési év kezdetének időpontjával (szeptember 1-vel) lehet,  a Tanács  

minősített szavazat-többséggel történő jóváhagyással.  

A Táruláshoz csatlakozni akkor lehet, ha társulni kívánó önkormányzat elfogadja a Társulás céljait, 

hatékonyan közreműködik a közoktatási kötelező feladatok költségkímélő megvalósításában, vállalja a 

költségek, többletköltségek viselését,  továbbá a jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el. 

A csatlakozni szándékozó képviselő-testületnek a határozatban ki kell mondani, hogy 

a.) elfogadja a társulás célját, 

b.) a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja, 

c.) vállalja az évenként megállapított és felülvizsgált költségek, pénzügyi hozzájárulás 

viselését, teljesítését, 

d.) hatékonyan közreműködik a feladatok költségkímélő megvalósításában. 
 

15.)  A Társulás felmondása:     
A  Társulást egyoldalúan  felmondani   a  tanév, nevelési év végével   lehet, úgy hogy a fenntartói jog 

megszüntetésével összefüggő döntést – a tervezett intézkedés végrehajtása évének  március utolsó 

munkanapjáig meg kell hoznia a települési önkormányzat képviselő-testületének.   A felmondást, 

fenntartói jog megszüntetését a kilépő társulási tag képviselőtestületének minősített szavazattöbbséggel 

hozott döntésével lehet kimondani. 

 

16.)  A Társulás megszűnése, vagyonnal történő elszámolás:  

16.1. A  Társulás  megszűnik: 

a.) ha  a  Képviselőtestületek  minősített  többségű  határozatukkal  közös  megegyezéssel – tanév 

utolsó napjával -  megszüntetik, 

b.) felmondás, kizárás alapján,  

c.) ha  a  Társulási  Szerződést  kötött   önkormányzatok  száma   1-re csökken, 

d.) bíróság  jogerős  döntése  alapján. 

16.2. A Társulás megszűnésekor, a társulási tagság megszűnése  (felmondás, kizárás) esetén  

elszámolásnak van helye. Az elszámolás során meg kell állapodni:  

a./ a költségvetési hozzájárulások esetleges különbözetének utalásáról, 



b./ a tartozások, követelések rendezéséről, 

c./ a közös tulajdont képező vagyongyarapodás felosztásáról. 

16.3. Rendkívüli  felmondás  illeti  meg  bármelyik  felet,  ha  a  másik  fél  e  szerződésben  foglalt  

kötelezettségeit  súlyosan  megszegi  és  ezzel  az  intézmények  működtetését   veszélyezteti. 

16.4. A társult képviselő-testületek több mint felének minősített többséggel hozott határozatával a naptári 

év utolsó napjával kizárhatja azt a tagot, mely a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének nem tesz 

eleget. 

A kizárást megelőzően a Tanács legalább két ízben határidő tűzésével hívja fel az érintett képviselő-

testületet kötelezettségei teljesítésére. 

Fontos oknak minősítik a tagok pl.  ha: 

- a képviselő-testület az intézmény zavartalan működéséhez szükséges döntési, 

határozathozatali, rendeletalkotási, kötelezettségeiknek határidőre nem tesznek eleget. 

 

17.) Társulási  Szerződés módosítása:        

A Társulási Szerződés módosítását, megszüntetését, a társulás bármely tagja kezdeményezheti.  A Tanács  

a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül dönt. 

 

18.) A társult  önkormányzatok  jelen  szerződésből  eredő  vitás  kérdéseiket  tárgyalásos  úton,  

egyeztetéssel  kívánják  rendezni,  annak  eredménytelensége  esetén  a  jogvitában  a  Tapolcai  Városi  

Bíróság  illetékességét  kötik  ki. 

 

19.) Z á r a d é k : 

1.) Jelen  megállapodás a képviselő-testületek jóváhagyásával – társult önkormányzat közül az utolsóként 

jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének határozatával - válik hatályossá, egyidejűleg hatályát 

veszti a többször módosított 1999. január 20-án keltezett Társulási Tanács által elfogadott megállapodás.  

2.) A Társulási  Szerződést Révfülöp   Önkormányzat   Képviselőtestülete  114/2008. (XII.15.) számú 

50/2011.(V.23) számú,   /2012.(   ) számú határozatával,  Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-

testülete  9/2009. (I.20.) számú határozatával, Balatonhenye Önkormányzat  Képviselőtestülete  

81/2008.(XII.17.) számú, 25/2011.(IV.27) ,   /2012.(   ) számú  határozatával, Balatonrendes  

Önkormányzat Képviselőtestülete 13/2009.(I.30.) számú 65/2011.(V.26) ,   /2012.(   ) számú 

határozatával, Balatonszepezd Önkormányzat  Képviselőtestülete 155/2008.(XII.22.) számú határozatával,  

Kékkút  Önkormányzat Képviselőtestülete  91/2008.(XII.17.) számú 36/2011.(VI.29.) ,   /2012.(   ) számú 

határozatával, Kövágóörs Önkormányzat Képviselőtestülete 136/2008.(XII.30.) számú  57/2011.(VI.29.) ,   

/2012.(   )  számú határozatával,   Köveskál   Önkormányzat Képviselőtestüle  131/2008.(XII.22.) számú, 

29/2011.(IV.28) ,   /2012.(   )  számú  határozatával,    Mindszentkálla   Önkormányzat Képviselőtestülete  

106/2008.(XII.17.) számú, 47/2011.(VI.29.) ,   /2012.(   )  számú  határozatával,    Salföld  Önkormányzat   

Képviselőtestüle  109/2008.(XII.30.) számú, 78/2011.(V.25.) ,   /2012.(   ) számú  határozatával,   

Szentbékkálla  Önkormányzat Képviselőtestülete   80/2008.(XII.18.) számú, 17/2011.(V.4.) ,   /2012.(   ) 

számú  határozatával      jóváhagyta  és  azt a polgármesterek  sajátkezű  aláírásukkal  ellátták.  

 

Révfülöp, 2008. december 11. 

 

               Miklós Tamás sk.                                                                 Szalai István sk. 

     polgármester                                                                      polgármester 

        Révfülöp Önkormányzata                                              Balatonhenye Önkormányzat 
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               Molnár József sk.                                                               Keszler Gyula sk. 
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Révfülöp, 2011. június „ 29„ 
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     polgármester                                                                      polgármester 
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