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K I V O N A T 

 

 

Nyárlőrinc Község Polgármesterének 2020. május 22-ei döntésének jegyzőkönyvéből. 

Kihagyva a kihagyandókat. 

 

 

27/2020. (V.22.) polgármester határozata 

Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás  

megszüntetése és a Megszüntető megállapodás jóváhagyása 

 

HATÁROZAT 
 

Pénzváltó István polgármester a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § 

alapján - a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - meghozta az alábbi 

határozatot: 

1.) – A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2020. július 31-vel 

megszűnik. 

 

2.) A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás megszüntetéséről szóló 

megállapodást a határozat mellékleteként elfogadja. 

 

3.) Kinyilvánítja, hogy Nyárlőrinc településen a társulástól átvett kötelező feladatot az 

önkormányzat által fenntartott többcélú óvoda-bölcsőde intézménye látja el 2020. 

augusztus 1-től. 

 
4.) Felkéri a Jegyzőt, hogy tegye meg az intézkedést a megszűnéssel kapcsolatban, 

továbbá a Társulás leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott költségvetési 

beszámolójának elkészítéséről a megszűnés napjával – mint fordulónappal - 

gondoskodjon. 

Felelős: Pénzváltó István polgármestere 

Zayzon Jenőné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Erről értesül: Káré Gábor Tiszaug polgármester 

dr. Lajos Krisztina jegyző 

gazdálkodás Nyárlőrinc 
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Melléklet a 27/2020. (V.22.) polgármesteri határozathoz 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás megszűntetéséről 
 
 
A szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, valamint óvodai ellátás céljából 
létrejött társulási megállapodás (a továbbiakban: Társulási megállapodás) I.3. pontjában 
részletesen megjelölt önkormányzatok képviselő-testületei az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés k) pontjával, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-ával keletkeztetett felhatalmazással 
létrehozott Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulást az alábbiak szerint 
megszüntetésre kerül. 
 

I. A megszűnő Társulás neve, székhelye 
 
 

1. A Társulás neve: Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 
 
2. A Társulás székhelye: 6032 Nyárlőrinc Dózsa György u. 34. 
 

II. A Társulást megszüntető tagok neve, székhelye és képviselője 
 
 
1. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
    Székhelye: 6032 Nyárlőrinc Dózsa György utca 34. 
    Képviselője: Pénzváltó István polgármester  
2. Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
    Székhelye: 6064 Tiszaug Rákóczi út 51. 
    Képviselője: Káré Gábor polgármester 
 

III. A Társulás megszüntetésének körülményei 
 
 
1. A Társulás megszűnésének időpontja (hatálya): 2020. július 31. 
 
2. A megszüntetés módja: alapító szerv általi, jogutód nélküli megszüntetés. 
 
3. A Társulás megszüntetésének oka: az Mötv. 91. § b) pontja alapján a társulás 

megszűnik, ha a társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt 
elhatározzák. (Az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerint: „(2) A társulásban részt vevő 
képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a 
társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás 
megszüntetéséhez.”) 

A tagok képviselő-testületei Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2/2020. (I.30.) határozattal, valamint a Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 9/2020. (I.29.) számú Képviselő-testületi határozattal a Társulás 
megszűntetéséről elvi döntést, szánkéknyilatkozatot hoztak  

A Képviselő-testületek elvi döntését figyelembe véve Tiszaug polgármesterének 6/2020. 



(V.25.) sz.PM. határozata, valamint Nyárlőrinc polgármesterének 27/2020. (V.22.) 
polgármesteri határozata alapján a Társulás megszűnik. 

A társulás által eddig ellátott kötelező feladatot minden önkormányzat külön-külön látja 
el, mert a társulás megszűnésével a feladatellátási kötelezettség nem szűnik meg.  

Tiszaug település az önkormányzat által alapított új intézmény útján látja el kötelező 
feladatát.  

Nyárlőrinc településen a társulástól átvett kötelező feladatot az önkormányzat által 
fenntartott többcélú óvoda-bölcsőde intézménye látja el. 

A Köznevelési törvény 84. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fenntartó tanítási évben, 
továbbá – a július-augusztus hónapok kivételével – nevelési évben óvodát nem 
szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át. 
 

4. A megszűnő Társulás által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátásának módja: A Társulás 
megszűnését követően a települési önkormányzatok gondoskodnak a feladat 
ellátásáról. 

 
IV. A Társulás vagyonának felosztása 

 
 
A Társulás vagyonnal nem rendelkezik, így jelen megállapodás vagyonmegosztásról nem 
rendelkezik.  
Külön megállapodás tartalmazza Nyárlőrinc és Tiszaug Önkormányzata közötti 
elszámolást a VI. fejezetbe foglaltakra tekintettel. 
 

V. Iratkezelés 
 
 
A megszűnő Társulás irattári anyagát jelenleg a Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal kezeli, 
mely a megszűnés időpontját követően is gondoskodik annak további elhelyezéséről, 
biztonságos megőrzéséről, kezeléséről, használhatóságáról. 
 

VI. A Társulás megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések 
 
 

1. Kötelezettségvállalás rendje: a Társulási Tanács Elnöke a megszűnés időpontjáig 
2020. július 31. napjáig, a 2020. évi jóváhagyott költségvetésben foglalt 
előirányzatok terheinek összegére vállalhat kötelezettséget. A Társulás ezzel 
ellentétes kötelezettségvállalása semmis. 

 
2. A megszűnő Társulás általi kötelezettségvállalások határideje: 2020. július 31. 
 
3. A Társulás tagjai kijelentik, hogy társfinanszírozott projektjük nincs, és egymással 

szemben a Társulással kapcsolatban további követelésük nincs.  
 
4. A Társulás alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések: a 

Társulásnak jelenleg nincs alkalmazottja, a Társulás munkaszervezeti feladatait a 
Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal látja el 2020. július 31. napjáig. 

 
5. A Társulási megállapodás két polgármester aláírását követően, ha vitás kérdés 

keletkezne a megegyezés hiányában a Kecskeméti Törvényszék jogosult eljárni. 
 



 
Záradék:  
 
Tiszaug polgármester határozata   6/2020. (V.25.) sz.PM.határozat 
 
 
Nyárlőrinc polgármester határozata  27/2020. (V.22.) polgármester határozata 

 

 

 
Kmft. 

 
 
 

Pénzváltó István 
polgármester 


