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Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

Alap Község Önkormányzata Polgármestere 

15/2020. (VI.17.) számú határozata 

az Alap-Alsószentiván-Sáregres Óvodai Intézmény Társulás  

Társulási Megállapodása IV. számú módosítása elfogadása 

 

I. 

 

Alap Község Önkormányzata Polgármestereként rögzítem, miszerint: 
 

1. 2020. március 11.-napjától hatályban van a „veszélyhelyzet kihirdetéséről” szóló 40/2020. 

(III.11.) Korm. rendelet, melyben a Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki.  

2. A „katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási-, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.” 

3. Alsószentiván Község Önkormányzata kezdeményezte az Alap-Alsószentiván-Sáregres Óvodai 

Intézményi Társulásban fennálló tagi jogviszonya 2020. augusztus 31.-napjával 24
00

 órai 

időponttal történő megszüntetését, továbbá a Társulási Megállapodás módosítását oly módon, 

hogy 2020. szeptember 1.-napjától a Társulásnak nem tagja, kötelező feladatellátásáról más 

módon gondoskodik. A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága a Társulási 

Megállapodás ezen tartalmú módosítására vonatkozó változásbejegyzési kérelmet 07-TNY-505-

2/2020-639327. számú határozatával megtagadta. Alsószentiván Község Önkormányzata 

változatlanul fenntartja azon kezdeményezését, hogy a Társulás keretében az óvodai ellátás, s a 

hozzá kapcsolódó gyermekétkeztetési feladatok megvalósítására 2020. szeptember 1.-napjával a 

Székesfehérvári Egyházmegyével kötött megállapodás útján kíván gondoskodni, ezen 

időponttól kezdődően a Társulás keretében kizárólag a szünidei étkeztetési feladatok közös 

megvalósításában vesz részt.  

II. 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – Mötv. 88. § (2) bekezdése - hatáskörében a 

„katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzet idejére biztosítottan eljárva Alap Község Önkormányzat Polgármestere az alábbi 

döntést hozom: 

Alap Község Önkormányzata:  

-  Alsószentiván Község Önkormányzatával  

- és Sáregres Község Önkormányzatával  

megállapodik abban, hogy az Alap-Alsószentiván-Sáregres Óvodai Intézményi Társulásban 

Alsószentiván Község Önkormányzata az óvodai nevelési, továbbá a Gyvt. 21. §, s 21/A. § - 21/B. § 

szerinti gyermekétkeztetési feladatok közös megvalósításában 2020. augusztus 31.-napjáig vesz részt, 

2020. szeptember 1.-napjától kezdődően a Társulás keretében teljesíti változatlanul a Gyvt. 21/C. § 

szerinti szünidei étkeztetési feladatait, melynek megfelelő tartalommal a Társulás tagjai a Társulási 

Megállapodás III. pontban részletezett módosításában állapodnak meg.  

 

 



2 

 

 

III. 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – Mötv. 88. § (2) bekezdése - hatáskörében a 

„katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzet idejére biztosítottan eljárva Alap Község Önkormányzata Polgármestere az alábbi 

döntéseket hozom: 

Az Alap-Alsószentiván-Sáregres Óvodai Intézményi Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló 

Társulási Megállapodást az Mötv. 88. § (2) bekezdésében és a Társulási Megállapodás XV/2. 

pontjában foglaltak szerint 2020. szeptember 1.-napjával az alábbiak szerint módosítom, mely a IV. 

számú módosítás.  

 

1. A Társulási Megállapodás bevezetője 2. pont első bekezdése 2.3. és 2.4. alpontja szövegezése 

múlt időre módosul, egyidejűleg a Preambulum kiegészül az alábbi 4. ponttal: 

 

„4. Alsószentiván Község Önkormányzata a III. pontban foglalt óvodai ellátás és a Gyvt. 21. §, 

21/A. § és 21/B. § szerinti gyermekétkeztetés, intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes- és 

kedvezményes intézményi gyermekétkeztetési közös feladatellátásban 2020. augusztus 31.-

napjáig vesz részt, 2020. szeptember 1.-napjától ezen kötelező közszolgáltatási feladatait 

más módon – a Székesfehérvári Egyházmegyével kötött megállapodás útján - látja el. 2020. 

szeptember 1.-napjától kezdődően változatlanul a Társulás keretében teljesíti a Gyvt. 21/C. 

§ szerinti szünidei étkeztetési feladatok ellátását.”  

 

2. A Társulási Megállapodás I/2.1. pontjában az állandó népességszám a 2019. január 1-jei állapot 

szerint átvezetést nyer, a tagok megnevezésénél a „Képviselőtestülete” szövegezés törlendő.  

 

3. A Társulási Megállapodás I/2.4.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2.4.5. A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Alapi Közös Önkormányzati 

Hivatal – székhelye: 7011 Alap, Dózsa György utca 31. sz., PIR szám: 810528 - 

(továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) útján gondoskodik a Társulás 

költségvetésének végrehajtásáról.” 

 

4. A Társulási Megállapodás II/1. pontja helyébe az alábbi megállapodás lép: 

 

„1.  Az Alapi Óvoda-Mini Bölcsőde és telephelye közös fenntartásával Alap és Sáregres 

települések óvodáskorú gyermekei óvodai nevelésének – gyermekétkezetési, intézményi 

gyermekétkeztetési, továbbá ingyenes- és kedvezményes étkeztetési feladatainak - 

maradéktalan megoldása s Alap Község közigazgatási területre nézve a Gyvt 94. § (3a) 

bekezdésében foglaltak szerinti bölcsődei ellátási kötelezettség teljesítése, továbbá a 

Társulás keretében a szünidei étkeztetési feladatok biztosítása a társult Önkormányzatok 

közigazgatási területére kiterjedően.”   

 

5. A Társulási Megállapodás III/1. pont helyébe az alábbi szövegezés lép: 

 

„Alap és Sáregres településeken az óvodai nevelés és napközbeni ellátás biztosítása, „a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló” 1997. évi XXXI. törvény – Gyvt. – 

21. § szerinti gyermekétkeztetés, 21/A- § - 21/C § szerinti intézményi gyermekétkeztetés, 

továbbá Alsószentiván településre is kiterjedően a Gyvt. 21/C. § szerinti szünidei 

gyermekétkeztetési feladatok ellátása, valamint Alap településen a 42. §, 43/A. § szerinti 

bölcsődei ellátás, a 42. § (4) bekezdése szerinti időszakos gyermekfelügyelet.”  

 

6. A Társulási Megállapodás III/2. – 2.2. pontjaiban az „Alsószentiváni telephely” megnevezés és 

annak „7012 Alsószentiván, Béke utca 56/b.” helyszíne adatai törlést nyernek, a székhelyen 

lévő óvodai csoport száma 2 csoportra módosul.  
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7. A Társulási Megállapodás V/2.2. pontja helyébe az alábbi megállapodás lép: 

 

„2.2.  A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselő-testületi tag jogai és kötelességei 

azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. Amennyiben a tagi Önkormányzat 

polgármestere a helyettesítés rendjéről szóló képviselő-testületi döntést tartalmazó 

határozatot, avagy a Szervezeti és Működési Szabályzatot nem bocsátja rendelkezésre, 

úgy a Társulási Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek – 

közokiratba, avagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt - eseti meghatalmazással kell 

rendelkeznie.” 

 

8. A Társulási Megállapodás VI/3.1. pontja szövegezése múlt időre, VI/4. pontjában az ülések 

száma „6” ülésre módosul, a VI/17. pontból „valamint a jegyzőkönyvvezető” szövegezés 

hatályát veszti. 

 

9. A Társulási Megállapodás VIII/1.3. pontja hatályát veszti, a további számozások értelemszerű 

módosulásával, a VIII/1.5. pontból az Alsószentiváni ingatlanra vonatkozó adatok törlést 

nyernek, a „tagóvoda” megnevezés helyébe „telephely” lép, a VIII/2.3. pontban foglaltakkal 

azonosan.   

 

10. A Társulási Megállapodás IX/1.2. – 1.3., 1.4. és 1.5. pontjában a „tagóvoda” megnevezés 

helyébe „telephely” lép, az Alsószentiváni telephelyre vonatkozó utalások egyidejű törlésével.  

 

11. A Társulási Megállapodás IX/1.2. pontjába a Gyvt. 21. §, 21/A. § - 21/C. § szerinti étkeztetési 

feladatokra utalás a szövegezésbe beépül.  

  

12. A Társulási Megállapodás IX/1. pontjába „a szünidei étkeztetési költségek” külön nevesítve 

beépülnek, továbbá a IX/5. pont kiegészül az alábbi utolsó bekezdéssel: 

 

„A 6-9. sorszám alatt szereplő kormányzati funkció megállapítása az Alapi Óvoda – Mini 

Bölcsőde alaptevékenységére vonatkozó III. pontban foglalt táblázat 6-9. sorszámaiban 

szerepeltetett kormányzati funkcióiban foglaltakkal azonosan a Társulási Megállapodás III. 

számú módosításával 2018. szeptember 1.-jei hatállyal történt, a Megállapodás záradéka II/3. 

pontjában foglalt határozatokkal, mely törzskönyvi nyilvántartási átvezetése elmaradt. A társult 

Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a jelölt kormányzati funkciók nem minősülnek a 

IV. számú Megállapodás módosítás tárgyának, azonban annak törzskönyvi bejegyzését jelen 

módosítással kérelmezik.”  

 

13. A Társulási Megállapodás XVI/1. pontja első bekezdése helyébe az alábbi megállapodás lép: 

 

„1. A Társulásból bármely tag a képviselő-testület kiválásra vonatkozó határozata 

megküldésével évente április 30.-napjával, június 30.-napjával, július 31.-napjával, továbbá 

december 31.-napjával kiválhat.” 

 

14. A Társulási Megállapodás XVIII/1. pontjában a „Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” 

megnevezés helyébe „illetékes közigazgatási bíróság” megnevezés lép.  

 

15. A Társulási Megállapodás XVIII. pontja kiegészül az alábbi 6. ponttal: 

 

„6. A jogi személyiségű Társulás Társulási Megállapodás IV. számú módosítása 2020. június 

17.-napján lép hatályba azzal, hogy a IX/5. pont szerinti, a törzskönyvi nyilvántartásba nem 

szereplő kormányzati funkciók bejegyzését kell kérelmezni, s ezen időponttól XVI/1. 

pontot érintő módosításban foglalt rendelkezés már alkalmazható, azaz a tagi 

Önkormányzat a kiválásról döntést hozhat, minden további módosító rendelkezés – 
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Alsószentiván Község Önkormányzata Preambulum 4. pontjában meghatározott feladat 

ellátása tekintetében - 2020. szeptember 1.-napjától alkalmazandó.” 

 

16. A Társulási Megállapodás záradék szövegezése a jogi személyiséggel nem rendelkező Társulási 

Megállapodásokra utalóan I. azon belül 1-4. sorszámozást nyer, a jogi személyiséggel 

rendelkező Társulás Megállapodásainál II. számozás alatt 1-3. sorszámozást nyer, egyidejűleg 

kiegészülve az alábbi 4. ponttal: 

 

„4. A jogi személyiséggel rendelkező Társulás Társulási Megállapodás IV. számú módosítását 

a Képviselő-testületek hatáskörében a „katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó gyes 

törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idejére biztosítottan eljárva 

az Önkormányzatok Polgármesterei az alábbi határozataikkal jóváhagyólag elfogadták s 

foglalták a módosítással egységes szerkezetbe: 

 

Alap Község Önkormányzata Polgármestere   …/2020. (VI.17.) számú határozatával  

Sáregres Község Önkormányzata Polgármestere   …/2020. (VI.17.) számú határozatával 

Alsószentiván Község Önkormányzata Polgármestere  …/2020. (VI.17.) számú 

határozatával” 

 

17. A Társulási Megállapodás egyéb pontjai nem módosulnak, azok változatlanul kötelező 

érvényűek. 

 

18. Az 1. – 17. pontban foglalt módosítással a Társulási Megállapodást a határozat 1. számú 

mellékletében foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalom.  

 

IV. 

 

Jelen határozatom meghozatalával egyidejűleg – a Társulási Megállapodás IV. számú módosításáról 

szóló - 8/2020. (V.14.) számú határozatomat visszavonom. 

 

 

Alap, 2020. június 17. 

 

 

  /: Szalai János Milán :/ 

  polgármester 

 


