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E L  T E R J E S Z T É S 
 
 
 
 

 A Zalahaláp , Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása Társulási 
Tanács ülésére  
 
El terjeszt : Bedő Lajos Sándor polgármester 
                       Kovács Nándor  polgármester 
 
El készítette: dr. Gelencsér Ottó jegyző 
 
Tárgy: a Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása ( a 
továbbiakban : Társulás) törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránti eljárásban hiánypótlás 
teljesítése, a Társulás Elnökének megválasztására javaslat  
 
Mellékletek: alapító okirat módosítása ,   egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
 
 
Tisztelt  Társulási Tanács  ! 
 
A Társulás törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránti eljárást a Képviselő-testületek által elfogadott 
Társulási Megállapodás és Alapító Okirat aláírását követően a Magyar Államkincstár ( a 
továbbiakban: MÁK) részére megküldésre került. A törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárásban a 
MÁK  a 19-TNY-1246-2/2013-816256 számú végzésével hiánypótlást  rendelt el. Figyelemmel 
arra , hogy a közösen fenntartott óvoda alapítói , irányítói , és  fenntartói jogait a Társulási Tanács 
gyakorolja , ezért az Alapító Okiratot a Társulási Tanácsnak kell elfogadni , illetve módosítani. 
A legutóbbi együttes képviselő-testületi ülésen nem született döntés arról , hogy a Társulási 
Tanácsba a fenntartó önkormányzatok kiket delegálnak , ezért az együttes tetület ülésen kellet 
dönteni erről. Annak érdekében , hogy az alapító okirat jogszabály szerinti módosítását el lehessen 
fogadni a képviselőkből álló Társulási Tanácsot össze kellet hívni. A Társulási megállapodás még 
nem lépett hatályba , de elfogadásával , aláírásával érvényesnek tekintendő , így a szükséges 
döntések meghozatalának nincs akadálya. 
 
A Társulási Tanács ülésén elnököt is választani kell annak érdekében is , hogy az alapító okiratot 
neki kell aláírni , és a megválasztásáról szóló határozatot is csatolni kell a MÁK-nak.azonban 
Álláspontja szerint a Társulási Megállapodás és az Alapító okirat módosítás hatályba lépése 
ugyanazon időpontban történhet. Az elfogadott megállapodás hatályba lépése – az akkori 
jogértelmezés szerint - egy nappal megelőzte az Alapító Okirat módosításának hatályba lépését , 
így a hatályba lépés 2013. június 30.napjában lett megjelölve. Ezt az időpontot kell javítani 2013. 
július 1. napjára.  
A javított alapító okirat  az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérjük a Tisztelt Társulási Tanácsot ,hogy a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni. 
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                                                                                           Határozati Javaslat 
 

1.)A Zalahaláp , Sáska Községek Önkormányzatainak 
Óvodafenntartó Társulás Társulási  Tanácsa a Társulás 
Elnökének ..................................-t 2013. július 1. napjától 
megválasztja..  
 
2.) A Társulási Tanács az Intézmény Alapító Okiratát az 
előterjesztéssel egyezően elfogadja, felhatalmazza az elnököt 
annak aláírására. 
Felkéri a jegyzőt , hogy a Társulás törzskönyvi nyilvántartásba 
vétele iránt az Alapító Okirat aláírását követően  szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
 
Határid : 2013. június 30. 
Felel s: dr. Gelencsér Ottó jegyző 
 
 

 
Zalahaláp , 2013. június 20 . 

 

 

 

                        Bedő Lajos Sándor                                     Kovács Nándor 

                           Polgármester                                             Polgármester                                                                  
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