Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-án, a
községházán tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Dr. Angyalics Attila képviselő
Bujtás László képviselő
Nátz Miklós képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Tóth Tünde jegyző
Kovács Gábor köszönti képviselő-társait, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselőtestület valamennyi tagja jelen vannak, tehát az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv
hitelesítésére felkéri dr. Angyalics Attila és Wandraschek Ferenc Antal képviselőket. A
rendkívüli ülésen a szervezeti és működési szabályzat értelmében csak a meghívóban szereplő
napirendi pont tárgyalható.
Az ülés napirendje:
1. A Lébényi Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előterjesztés: lsd. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor: átadja a szót a jegyzőnek.
dr. Tóth Tünde: A Képviselő-testület legutóbbi, 2013. május 30-i ülésén döntött az óvoda
fenntartására
irányuló
közoktatási
intézményfenntartói
társulási
megállapodás
felülvizsgálatáról és a társulás jogi személyiségű társulássá történő átalakításáról. A döntést a
társulásban részt vevő másik két önkormányzat, Bezi és Mecsér képviselő-testülete is
meghozta. Az új társulási megállapodást a bejegyzési kérelemmel együtt megküldtük a
Magyar Államkincstár részére a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából. A
Magyar Államkincstár Győr-Moson Sopron Megyei Igazgatósága 2013. június 12. napján kelt
és június 14. napján kézhez vett hiánypótló végzésében az alábbi hiányosságok pótlására
hívott fel: A Társulási megállapodásban Mecsér Község Önkormányzata címeként Fő utca
került feltüntetésre, a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban viszont még Felszabadulás utca
szerepel. Ezt az ellentmondás azóta már feloldásra került, az utcaváltozás bejegyzése
folyamatban van. A Társulási megállapodás 11. pontja a társulás fenntartásával kapcsolatos
pénzügyi hozzájárulás címet visel, holott ebben a pontban az intézmény közös
működtetéséhez való hozzájárulásra vonatkozó rendelkezések szerepelnek. Ez abból fakad,
hogy a társulás fenntartásával kapcsolatos költségeket csak az intézmény közös
fenntartásának költségei jelentik, amennyiben ez egy külön pontban feltüntetésre kerül a
társulási megállapodásban, úgy a hiánypótlás ezen pontja teljesítettnek minősül. A
megállapodás 11.2. pontjából törölni szükséges ,,A tagintézmények az előirányzatok felett
részjogkörrel rendelkező költségvetési szervek” megfogalmazást, tekintettel arra, hogy ilyen
megkülönböztetést a hatályos jogszabályok már nem tartalmaznak. A megállapodás 11.3.4.
pontjában foglaltak ellentétesek az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény 26.§-ában
foglaltakkal. ,, 11.3.4 A társulás teljes költségvetése egységesen Lébény Nagyközség
Önkormányzata költségvetésében jelenik meg.” Az Áht. 26. § (1) bekezdése értelmében
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ugyanis a társulás esetében a költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
ezért a 11.3.4. pontot törölni kell a megállapodásból.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a társulási megállapodás előbbiek szerinti
módosítását elfogadni, és a ezzel a hiánypótlás 8 napon belüli teljesítését lehetővé tenni
szíveskedjenek!
Kovács Gábor szavazást rendel el. Kéri, hogy aki az előterjesztettekkel egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2013. (VI. 27.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Lébényi
Óvodafenntartó
Társulás
Társulási
Megállapodását
az
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást az
Önkormányzat nevében aláírja.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy intézkedjen a Társulás
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránt.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. június 23.

Egyéb napirend pont és hozzászólás híján az ülést 18:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Tóth Tünde
jegyző

dr. Angyalics Attila
jegyzőkönyv hitelesítő
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jegyzőkönyv hitelesítő
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