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Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 31-én megtartott együttes üléséről
Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Alsószölnök
Jelen voltak:
Alsószölnök
Monek Zsolt polgármester
Borbély Tibor alpolgármester
Barabás Attila képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Távolmaradt: Mákos Imre képviselő
Szakonyfalu
Rogán Valéria polgármester
Grédlics Istvánné képviselő
Hán Zsolt képviselő
Nemes László képviselő
Távolmaradt: Illés József képviselő
Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika jegyző
Szarka Rozália óvodavezető
Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
Grebenárné Kühár Mária jkv.vez.
Monek Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testületek határozatképesek, mivel Alsószölnök Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 5 megválasztott tagjából 4 és Szakonyfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 5 tagjából 4 fő jelen van. A polgármester az ülést
megnyitotta, majd előterjesztette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testületek
egyhangúlag, változtatás nélkül elfogadtak.
A képviselő-testületek jegyzőkönyv hitelesítőknek Nemes László és Horváth Zoltán
képviselőket jelölték ki.

Napirend:
1/ Alsószölnök-Szakonyfalu Önkormányzatok Óvodai Intézményfenntartó Társulás
jogi személyiségű társulássá történő átalakítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
2/ Javaslat a Mesesziget Óvoda Alapító Okiratának módosítására.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Napirendek tárgyalása
1/ Alsószölnök-Szakonyfalu Önkormányzatok Óvodai Intézményfenntartó Társulás
jogi személyiségű társulássá történő átalakítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében elmondta, hogy mint az minden
képviselő-testületi tag számára ismert, az alsószölnöki székhelyű Mesesziget Óvoda és annak
szakonyfalui tagóvodája Alsószölnök és Szakonyfalu községi önkormányzatok fenntartásában
működik. Az önkormányzatok az intézmény közös fenntartására jogi személyiség nélküli
társulás keretében kötöttek megállapodást.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.)
a 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezési közül a helyi önkormányzatok társulásaira
vonatkozó új szabályozást tartalmaz, mely szerint 2013. január 1-jétől csak jogi
személyiséggel rendelkező társulások működhetnek.
A képviselő-testületeknek a 2013. január 01. előtt megkötött önkormányzati társulási
megállapodásokat felül kell vizsgálniuk, és a törvény rendelkezéseinek megfelelően kell
módosítaniuk a törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül.
A felülvizsgálat eredményeként az eddig jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati
társulások esetében a felülvizsgálat eredményeképpen az alábbi intézkedések valamelyike
szükséges:
- a Mötv. szabályai szerinti jogi személyiségű társulássá történő átalakítás, és a törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzés,
- feladat ellátási szerződés megkötése,
- társulás felmondása.
A polgármester a maga részéről javasolta a jelenlegi jogi személyiség nélküli társulási forma
jogi személyiségű társulási formává történő átalakítását. Véleménye szerint ez a legbiztosabb
módja annak, hogy helyben megmaradhassanak az óvodák.
Rogán Valéria polgármester egyetértett Monek Zsolt polgármester javaslatával. Véleménye
szerint csak úgy tudják megtartani önállóságukat, ha Alsószölnök és Szakonyfalu községek
önkormányzatai továbbra is együtt tartják fenn a Mesesziget Óvodát jogi személyiségű
társulási formában. Amennyiben ugyanis az óvoda fenntartói jogát az önkormányzatok
átadják Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak, úgy az óvoda fenntartását
illetően az önkormányzatok elveszítik önállóságukat és ez akár azt vonhatja maga után, hogy
előbb-utóbb rákényszerülnek az intézmény bezárására.
Kinyilvánította továbbá, hogy Szakonyfalu Község Önkormányzata a kötelező önkormányzati
feladat ellátása kapcsán Alsószölnök Község Önkormányzatával sem kíván feladatellátási
szerződést kötni, mivel ez esetben – a fenntartói, alapítói és irányítói jog átruházásával –
alárendelt viszonyba kerülne. Szakonyfalu Község Önkormányzata saját erőből is fenn tudná
tartani az óvodát.
A polgármester elmondta, hogy a képviselő-testületek tagjainak a helyi lakosság érdekeit kell
képviselniük. Véleménye szerint a lakosság érdekeit azzal tudják leginkább képviselni, ha
törekednek arra, hogy helyben tartják fenn a nevelési intézményt.

Szukicsné Skaper Mónika jegyző javasolta mindhárom alternatíva következményeinek
mérlegelését. Valószínűsítette, hogy az önkormányzatok külön-külön csak nagy nehézségek
árán tudnák az óvodákat fenntartani. Hatékonysági, gazdaságossági szempontok előtérbe
helyezése estén két megoldást ajánlott a képviselő-testületek figyelmébe. Az egyik megoldás,
ha az önkormányzatok a köznevelési intézmények fenntartói jogát – a többi kistérségben
működő óvodához hasonlóan – átadják Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak.
Ez esetben azonban figyelni kell a pályázatokban vállalt kötelezettségekre is, a fenntartói jog
átadása ugyanis adott esetben támogatás visszafizetésével járhat. Másik megoldást jelenthet,
ha az önkormányzatok feladatellátási szerződést kötnek. Megbíznak egy másik
önkormányzatot a kötelező önkormányzati feladat (óvodai nevelés) ellátásával. Ez esetben a
fenntartói, irányítói és alapítói jog is a feladatot ellátó önkormányzatot illeti.
A jelenlegi jogi személyiség nélküli társulás a Mötv. rendelkezései alapján jogi személyiségű
társulássá átalakítható. Ez esetben az önkormányzatok egy újabb szervezetet hoznak létre, a
társulásnak külön költségvetéssel kell rendelkeznie, továbbá évi minimum hat tanácsülést kell
összehívni. A jogi személyiségű társulás törzskönyvi nyilvántartásba vételét kell kérni, a
szervezetnek saját adószámmal és számlaszámmal kell rendelkeznie.
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. Saját munkaszervezet hiányában a
feladatokat az Alsószölnöki Közös Hivatal látná el. Felhívta a figyelmet arra, hogy a jogi
személyiségű társulás költségvetését az állami támogatáson felül a két önkormányzat
pénzügyi hozzájárulásából kell biztosítani. A feladatellátás kapcsán felmerülő személyi
juttatásokat és dologi kiadásokat a Társulásnak kell finanszíroznia. Továbbá felhívta a
figyelmet az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal humánerőforrás problémáira.
Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi alkalmazotti létszám sem elegendő 5 települési önkormányzat
és 7 nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásához. Egy újabb
szervezet létrehozásával ezek a problémák még tovább fokozódnak, e problémák rövid időn
belüli megoldását sürgette. Elmondta, hogy az óvodai ellátás biztosítása az önkormányzat
kötelező feladata, ugyanakkor a legköltséghatékonyabb jogi formában történő megszervezését
javasolta.
Feladatellátási szerződés keretében történő működtetés esetén a szerződésbe beépíthetők
olyan fékek, biztosítékok, amelyek garantálják a megbízó önkormányzat érdekének
figyelembevételét is. Pl.: véleménynyilvánítási, egyetértési jog biztosítása.
Nemes László képviselő a község lakossága érdekeinek szem előtt tartásával az óvoda
fenntartását továbbra is Alsószölnök-Szakonyfalu községi önkormányzatok közös
fenntartásában, jogi személyiségű társulás keretében javasolta megvalósítani.
Barabás Attila képviselő szintén a társulás jogi személyiségű társulási formává történő
átalakítását szorgalmazta.
A képviselő-testületek a napirenddel kapcsolatosan az alábbi határozatokat hozták:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:

Alsószölnök Község Önkormányzata 39/2013.(V.31.) képviselő-testületi határozata
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 146.§ (1) bekezdése alapján
felülvizsgálta Alsószölnök-Szakonyfalu Önkormányzatok Óvodai Intézményfenntartó
Társulás 2011. 02. 14-én kelt Társulási Megállapodását, egyidejűleg a jegyzőkönyv
1. sz. mellékletét képező egységes szerkezetű Társulási Megállapodást 2013. 07. 01.
napi hatályba lépéssel elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
Szakonyfalu Község Önkormányzata 63/2013.(V.31.) képviselő-testületi határozata
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 146.§ (1) bekezdése alapján
felülvizsgálta Alsószölnök-Szakonyfalu Önkormányzatok Óvodai Intézményfenntartó
Társulás 2011. 02. 14-én kelt Társulási Megállapodását, egyidejűleg a jegyzőkönyv
1. sz. mellékletét képező egységes szerkezetű Társulási Megállapodást 2013. 07. 01.
napi hatályba lépéssel elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
2/ Javaslat a Mesesziget Óvoda Alapító Okiratának módosítására.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében javaslatot tett a Mesesziget Óvoda
Alapító Okiratának módosítására. (Az Alapító Okiratot Módosító Alapító Okirat a
jegyzőkönyv 2 sz., a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a
jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.)
A képviselő-testületek a napirenddel kapcsolatosan az alábbi határozatokat hozták:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
Alsószölnök Község Önkormányzata 40/2013.(V.31.) képviselő-testületi határozata
Alsószölnök Község Önkormányzata a Mesesziget Óvoda 2010. december 13-án kelt,
993-9/2010. számú Alapító Okiratának módosítását - a jegyzőkönyv 2 sz. melléklete
szerint - elfogadja.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Értelem szerint

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
Szakonyfalu Község Önkormányzata 64/2013.(V.31.) képviselő-testületi határozata
Szakonyfalu Község Önkormányzata a Mesesziget Óvoda 2010. december 13-án kelt,
993-9/2010. számú Alapító Okiratának módosítását - a jegyzőkönyv 2 sz. melléklete
szerint - elfogadja.
Felelős: Rogán Valéria polgármester
Határidő: Értelem szerint

Több napirendi pont nem volt.
Monek Zsolt polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést
bezárta.

K.m.f.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Monek Zsolt
polgármester

Rogán Valéria
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Nemes László

Horváth Zoltán

Alsószölnök Község Polgármestere
Szakonyfalu Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Szakonyfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 31-én (pénteken) 17 órai kezdettel
Alsószölnökön a polgármesteri irodában együttes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel
meghívjuk.

Napirend
1/ Alsószölnök-Szakonyfalu Önkormányzatok Óvodai Intézményfenntartó Társulás
jogi személyiségű társulássá történő átalakítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
2/ Javaslat a Mesesziget Óvoda Alapító Okiratának módosítására.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Alsószölnök, 2013. május 24.

Monek Zsolt sk.
polgármester

Rogán Valéria sk.
polgármester

