
Társulási  Megállapodás 
 
 

közoktatási intézmények közös fenntartására és irányítására  
 
 

Kartal �agyközség ( 2173. Kartal, Baross u. 103. ) és Verseg Község (2174. 
Verseg, Templom tér 12.) Önkormányzatainak  Képviselő-testületei a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  (Ötv.)  41. §. és 43. §.-ban 
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján, valamint az 
Aszódi Kistérség Önkorányzatainak Többcélú Társulása  Megállapodásban 
foglaltakra tekintettel, a többcélú kistérségi társulás keretében az Ötv.  8. § /1/ és 
/4/ bekezdésében előírt kötelező helyi közszolgáltatási alapfeladatokról, 
közoktatási közfeladataikról , az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az 
óvodai nevelésről intézményi társulás útján gondoskodnak, jelen társulási 
megállapodásban foglaltak szerint. 
 
 

I. Általános rendelkezések 
 

1. A társulás neve: 
Kartal – Verseg Közoktatási  IntézményfenntartóTársulás 
 

2. A társulás székhelye: 
2173 Kartal, Baross u. 103. 

 
3. A  társulás működési területe: 

Az Aszódi Kistérséghez tartozó Kartal és Verseg  települési 
önkormányzatok közigazgatási területe. 

 
4. A társulás fenntartó és felügyeleti szerve: 

Kartal �agyközségi és Verseg Községi Önkormányzatok Képviselő-
testülete. 

 
5. A társulás jogállása: 

A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik. 
 

6. A társulás tagjainak neve, székhelye: 
Kartal �agyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2173 Kartal, 
Baross u. 103. 
Verseg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2174 Verseg, 
Templom tér 12. 
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II. A társulás célja 
 

1. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületeinek célja, hogy a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. § /1/ és /4/ 
bekezdéseiben előírt kötelező közoktatási közszolgáltatási 
alapfeladataikat a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24-25-26. §-
aiban meghatározott óvodai nevelést és alapfokú nevelési és oktatási 
feladatot közösen, kistérségi keretek között, a közoktatási 
intézményrendszer integrálása útján, magasabb színvonalon lássák el. 

 
2. A társulás tevékenységi köre, feladata: 

 
Feladata: 
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. § /1/ és /4/ 
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 3. §  /3/ bekezdés, 
a 86. §-ban meghatározott  kötelező közoktatási, köznevelési 
közfeladatukat, a 24-25-26. §-okban szabályozott óvodai nevelési, 
alapfokú nevelési és oktatási feladatukat, az 1-8 évfolyamon történő 
általános iskolai nevelést-oktatást közösen látják el, a feladatellátásra  
nevelési-oktatási intézményeket közösen tartanak fenn. 
 

Tevékenységi köre:    (Részletesen az alapító okiratban szerepel) 
 
Iskola 

• Alapfokú nevelés, oktatás 
• Eltérő tantervű oktatás  
• Általános iskola napközi-otthonos ellátás  
• Általános iskolások szervezett étkezése  
• Szervezett felnőtt étkeztetés  
• Művészeti, sport, nyelv- és egyéb, az életkori sajátosságokhoz 

igazodó foglalkozások, tanfolyamok szervezése 
• Nem szervezett felnőtt étkezés  
• Intézmény helyiségeinek alkalomszerű hasznosítása, szabad terem- 

kapacitásának bérbeadása  
 

Óvoda 
• Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés  
• Különleges gondozást igénylő gyermekek integrált nevelése, 

oktatása  
• Óvodai intézményi étkeztetés  
• Munkahelyi étkeztetés, vendéglátás, alkalmazottak szervezett 

étkeztetése 
• Művészeti, sport, nyelv- és egyéb, az életkori sajátosságokhoz 

igazodó foglalkozások, tanfolyamok szervezése. 
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III. A társulás működése 

 
1. A feladatellátás módja: 

A társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei az 1-8 
évfolyamon történő általános iskolai oktatást, nevelést , valamint az 
óvodai nevelést a közoktatási törvény 88. §. /4/ bekezdésében foglaltak 
alapján, társulásban való részvétellel, intézményfenntartó társulás 
(intézményi társulás) keretében teljesítik. 

 
2. A társulás által fenntartott (irányított) intézmények neve és székhelye: 
 

Könyves Kálmán Általános Iskola  
(2173. Kartal, Iskola tér 1.)  
 
Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskolája (röviden: Versegi 
Általános Iskola)  
(2174. Verseg, Iskola köz 1.)  
 
Játéksziget Napközi Otthonos Óvoda  
(2173. Kartal, Ady E. u. 44.)  
 
Játéksziget Napközi Otthonos Óvoda Versegi Tagóvodája (röviden: 
Versegi Óvoda)  
(2174. Verseg, fő u. 30.) 
 

 
3. Az általános iskolai nevelési oktatási feladatok ellátása: 
 

a/ a kartali Könyves Kálmán Általános Iskola 1-8. évfolyamán, mint  
székhelyintézményben. 

 
b/ a versegi Általános Iskola 1-4. évfolyamán , mint tagintézményben, 
valamint a 2007/2008. tanévben az 5-6 évfolyamokon 2008.augusztus 31-
ig, amennyiben ezeken az évfolyamokon a külön jogszabályban 
meghatározott létszámhatár teljesül,  
 
intézményi szervezeten belül történik. 
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4. Az óvodai nevelés: 
 

a/ a kartali Játéksziget Napköziotthonos Óvodában, mint 
székhelyintézményben és a  

 
b/  versegi Óvodában, mint tagintézményben 

történik. 
 

5. A Könyves Kálmán Általános Iskola (2173 Kartal, Iskola tér 1.) 
Játéksziget Napköziotthonos Óvoda (2173 Kartal, Ady E. u. 44.) a Kartal 
Nagyközségi Önkormányzat: 

 
Az Általános Iskola  (2174. Verseg, Iskola köz 1.) és a Napköziotthonos 
Óvoda ( 2174 Fő u. 30.) a Verseg Községi Önkormányzat tulajdonában 
áll, berendezéseivel, felszereléseivel, ingóságaival együtt. 
 
Melyet a két önkormányzat térítésmentesen a Kartal-Verseg Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás használatába ad, addig ameddig a II/2. 
pontban meghatározott feladatot látják el az általa irányított intézmények.  
 
Az átadás-átvételre a 2007. június 30-i fordulónap szerint készített leltár 
alapján kerül sor. ( A leltár ezen megállapodás melléklete.) 

 
 
 
IV. Az intézmények közös fenntartásával kapcsolatos jogok gyakorlása 

 
1. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. 

évi CXXXV. Tv. 8. §. /1/ bekezdése és /4/ bekezdése b/ pontja alapján a 
közös fenntartással kapcsolatos feladat és hatásköröket gyakorló szerv 
neve, székhelye: 

 
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 

 
2.  A társulás által fenntartott intézmények Kartal és Verseg települések 

közigazgatási területén, az intézmények alapító okiratában meghatározott  
feladatokat  kötelesek ellátni.  
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3. A társulásban résztvevő  képviselő-testületek minősített többséggel hozott 

döntése szükséges 
 

- a megállapodás jóváhagyásához,  
- annak módosításához, 
- megszüntetéséhez, 
- a megállapodás évközbeni felmondásához. 

 
4. Kartal Nagyközség Képviselő-testülete jogosult dönteni az alábbi 

kérdésekben: 
 

a/ A Verseg Községi Képviselő-tetület előzetes véleményének kikérése 
mellett: 

 
aa/ a kartali iskola és kartali óvoda  vezetői kinevezése, felmentése,  

megbízása azzal, hogy az 
az egyéb  munkáltatói jogkört Kartal Nagyközség Polgármestere 
látja el, 
a tagintézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak felett a 
kinevezési és egyéb munkáltatói jogokat az intézmény  vezetője 
gyakorolja, a tagintézmények vezetőjének véleménye kikérésével.  
 

ab/ az intézmények alapító okiratának módosítása. 
  

ac / az intézmények feladatainak megváltoztatása, átszervezése, 
 
ad/ az intézmények szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, 

módosítása, 
 

ae/ csoportok létszámának meghatározása, 
 

af/ intézmények nevének megváltoztatása. 
 
ag/ MIP + Pedagógiai Program jóváhagyása. 

 
b/ A Verseg Községi Képviselő-testület egyetértése mellett; 
 

ba/ a társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének, 
zárszámadásának elfogadása. 

 
5. A társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a megállapodásban nem 

szabályozott fenntartói feladatok tekintetében a Kartal Nagyközségi 
Önkormányzat  Képviselő-testülete jogosult eljárni. 
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6. Kartal Nagyközség Önkormányzata köteles a IV/4. pontban foglalt, 
valamint a társulással kapcsolatos döntésekről a társult település 
képviselő-testületét tájékoztatni.  

 
 
 
V. A költségek viselése, a költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési eljárás 

 
 
A társult települési önkormányzatok a költségek viselésének arányát a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
Tv. 8. § /4/ bekezdés e/ pontja alapján a következők szerint állapítják meg: 
 

1. A feladatellátással kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás mértékét a társult 
települési önkormányzatok képviselő-testületei, a polgármestereik útján a 
költségvetési tervezési időszakban egyeztetik. 

 
 

2. A hozzájárulás összegét a társult települési önkormányzatok képviselő-
testületei költségvetési évenként állapítják meg, vizsgálják felül és 
indokolt esetben módosítják. 

 
3. A társulás működésének az intézmények közös fenntartásának 

működtetésének fedezeteként alapvetően a mindenkori állami normatíva, 
egyéb kiegészítő normatívák, a társult önkormányzatok finanszírozása, az 
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által igényelt 
kiegészítő normatíva, valamint az intézmények tevékenységi körébe 
tartozó saját bevételei szolgálnak.  

 
4. A társult önkormányzatok képviselő-testületei a közös fenntartású 

intézmény költségvetési tervezetét ( költségvetési rendeletet ) előzetesen 
egyeztetik a polgármestereik útján .  

 
5. Az intézmények költségvetését a társult képviselő-testületek saját 

üléseiken tárgyalják meg, elfogadásához a társult önkormányzatok 
képviselő-testületeinek egyetértése szükséges. 

 
6. A társult önkormányzatok az oktatási, nevelési feladat ellátásához 

szükséges önkormányzati hozzájárulást éves költségvetési rendeleteikben, 
előirányzatként biztosítják. 

 
7. A társult önkormányzatok képviselő-testületei a tanulók, gyermekek 

utazását iskolabusz igénybevételével biztosítják. 
 

8. A társult önkormányzatok a működéshez szükséges költségeket saját 
költségvetési rendeletükben tervezik az alábbiak szerint. 
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a/ normatív állami támogatás, kiegészítő normatív állami támogatás 

tervezése, igénylése,  elszámolása a Kartal Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetésében az összes 
ellátott tekintetében, 

 
b/ kistérségi kiegészítő normatív állami támogatás tervezésére, 

igénylésére, elszámolására külön megállapodás vonatkozik.  
 
c/ az önkormányzati hozzájárulás  gyermek létszám arányában a Kartal 

Nagyközségi Önkormányzat és a Verseg Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületeinek  költségvetéseiben kerül megtervezésre. 

 
9.  A Verseg Községi Önkormányzat Képviselő-testület a költségvetésben 

tervezett önkormányzati hozzájárulás  1/12-ed részét minden hónap utolsó 
munkanapján átutalja  Kartal Nagyközségi Önkormányzat 12001008-
00379158-00100000 számú számlájára. 

 
10.  A Könyves Kálmán Általános Iskola és a  Játéksziget Napköziotthonos 

Óvoda előirányzatai tekintetében részben önálló gazdálkodási jogkörrel 
rendelkező intézmények, pénzügyi – gazdasági feladatait a Kartal 
Nagyközségi Polgármesteri Hivatal látja el.  

 
11.  Az intézmény fenntartó társulás működése során keletkező 

vagyonnövekmény minden településen az adott önkormányzat 
tulajdonába kerül. 

 
12.  A rendes működés körét meghaladó felhalmozási célú beruházásokkal 

(fejlesztés, felújítás, karbantartás) kapcsolatos feladatok minden 
településen az adott, tulajdonos önkormányzatot terheli. Ettől a szerződő 
önkormányzatok külön megállapodással egyedi ügyekben, illetve 
esetekben eltérhetnek. 

 
13.  A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a versegi 

iskolában tanuló gyermeklétszám alapján igényelt normatív- és kiegészítő 
normatív állami támogatást a versegi tagintézményre fordítják. Az össz- 
normatíva és az intézmények költségvetésében megállapított kiadás 
különbözetét a versegi önkormányzat átadja a kartali önkormányzat 
részére.  
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VI. Elszámolási, beszámolási kötelezettség, ellenőrzés 

 
1. A társulás megszűnése esetén a működési kiadásokra folyósított 

finanszírozásról ( az államháztartási információs rendszernek megfelelő 
részletességgel ) kell elszámolni a társulás tagjai felé. 
Az esetlegesen szabad pénzmaradványon a társulás tagjai a normatív 
támogatás elszámolását követően az óvodás illetve a tanuló létszám 
arányában osztoznak. Az elszámolást a társulás megszűnését követő 30 
napon belül kell végrehajtani.  

 
2. Kartal Nagyközségi Önkormányzata a költségvetési támogatás , a 

pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról minden költségvetési év végével 
– a zárszámadás keretében – elszámol. 

 
3. Az évvégi beszámolót a tárgyévet követő évben legkésőbb a 

zárszámadás határnapjáig Kartal Nagyközség Polgármestere benyújtja a 
társult települési  önkormányzatok képviselő-testületeinek . 

 
4. A társult települési önkormányzatok polgármesterei évente egyszer – 

legkésőbb a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg – beszámolnak a 
képviselő-testületeknek az intézményi társulás tevékenységéről, 
pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. Ezzel egyidőben 
az intézmények vezetői beszámolnak a feladat ellátásról. 

 
5. A társulás szakmai, jogi és pénzügyi gazdasági ellenőrzését a társulás 

tagjai szükség esetén – az általuk felkért szakértők közreműködésével 
végzik. Ellenőrzést végezhet még az önkormányzatok belső ellenőre, a 
Polgármesteri Hivatalok. Az ellenőrzésről legalább 8 nappal a kezdés 
tervezett időpontja előtt értesíteni kell Kartal Nagyközség 
Önkormányzatát és az ellenőrizni kívánt intézményt. 

 
 

VII. A társulás megszűnése 
 

A társulás, a tagsági viszony megszűnése: 
 

1. Jelen társulás megszűnik: 
 

- a társulásban résztvevő képviselő-testületek közös megegyezésével 
történő megszűntetéssel, 

- amennyiben Kartal Nagyközség, vagy Verseg Község 
Önkormányzata felmondja a megállapodást, 

- a bíróság jogerős döntése alapján. 
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Felmondás:  
 
- A társulási megállapodást a társulás tagja a tanév első napjával -a 

felmondásról legalább 6 hónappal korábban meghozott képviselő-
testületi határozat közlésével- mondhatja fel. A felmondásról szóló 
határozatot közölni kell a társulás tagjaival, valamint az Aszódi 
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulási Tanácsával. 

- Évközben történő felmondás joga kizárólag a társult képviselő-
testület minősített többséggel hozott, a felmondáshoz való 
hozzájárulást tartalmazó döntése esetén válik érvényessé, a 
közoktatási törvény 102. § /9/ bekezdésére figyelemmel. 

 
 

A társulás tagjai a kilépéskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással 
elszámolni. 
 

IX. Vegyes rendelkezések 
 

1. A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, 
megszűntetéséről, vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől 
számítva legkésőbb 60 napon belül döntenek. 

 
2. Jelen társulási megállapodás 2007. szeptember 1-jén  lép hatályba és 

határozatlan időre, de a hatályba lépését követő legalább 3 évre szól. 
 

3. A társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes 
és szabad elhatározásból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a 
kölcsönös előnyök alapján rögzítették. 

 
4. A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. , valamint a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. tv. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 
5. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból 

eredő, illetve a társulás működése, intézmények fenntartása során 
esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, 
tárgyalásos úton, konszenzusra törekedve kívánják rendezni. 

 
6. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes 

egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre.  A jogvita 
eldöntésére a Gödöllő Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 
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7. 2007. augusztus 15-ig létszámadatok egyeztetése miatt a két testület a 

megállapodást felülvizsgálja. 
 
A társulási megállapodást, annak elolvasását , tartalmának megismerését és 
értelmezését követően a társulást alkotó települési önkormányzatok 
képviselő-testületei nevében a társult települések polgármesterei, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt,  saját kezűleg írják alá. 
 
Kartal,  2007. június 28.  Verseg, 2007. június 28. 
 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
           
Kartal Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
         Kovács László  
         polgármester 
 
Verseg Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
         Dr. Rácz János  

         polgármester 
Záradék: 
 A Kartal – Verseg Közoktatási  Intézményfenntartó Társulást alkotó 
települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási Megállapodást  
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat  önmagukra nézve 
kötelező rendelkezésként fogadták el.  
 
 
Települési önkormányzat Képviselő-testületeinek jóváhagyó határozatainak 
száma: 
 

 
Kartal Nagyközség Önkormányzatának 60/2007.(VI.14) sz. KT. határozat 
 
 

     Verseg Község Önkormányzatának 38/2007.(VI.01.) ÖKT. sz. határozat 
 
 
 
A megállapodás mellékletei:  
 

1. Ellátott feladatok listája  
2. Alapító okirat  
3. Leltár 
 
 

 


