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A Nagycenki Aranypatak Óvoda alapító okiratának módosítása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 

IV. fejezete tartalmazza az önkormányzatok társulásaira vonatkozó új szabályozást. A korábbitól 

lényeges eltérés, hogy 2013. január 1-jétől önkormányzati társulás csak önálló jogi személyiségű 

társulásként működhet.  

 

A Fertőboz-Nagycenk Intézményfenntartó Társulása nem jogi személyiségű társulás, a 

társulási megállapodás 1998. március 26-án kelt, majd 2007.március 1-jén módosította a két 

önkormányzat képviselő-testülete.  

 

A társulási megállapodásokat 2013. június 30-áig felül kell vizsgálni, és szükség esetén a 

megállapodást módosítani, vagy a társulást megszüntetni kell. 

  

Javasolom a képviselő-testületnek az intézményfenntartó társulás 2013. június 30-ával történő 

megszüntetését, és helyette feladat–ellátási szerződés megkötését a melléklet szerinti 

tartalommal. 

 

A Megbízó Önkormányzat (Fertőboz) megbízza Nagycenk Önkormányzatát, hogy mivel saját 

maga nevelési –oktatási intézményt nem tud fenntartani, lássa el ezeket a feladatokat.  

 

Az Alapító okirat ilyen irányú módosítását is a mellékletben csatolom, melynek törzskönyvön 

történő átvezetése szükséges.  

.  

 

Határozati javaslat: 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy 2013. június 30-

ával megszűnő Fertőboz - Nagycenk Intézményfenntartó társulás megállapodásának 

hatályon kívül helyezésével egyetért.  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az óvodai ellátást 2013. július 

1-jétől a Nagycenki Aranypatak Óvoda (Nagycenk, 9485, Szent Imre u 2. ) működtetésével 

biztosítja. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatosan   

 

 

Határozati Javaslat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nagycenki 

Aranypatak Óvoda Alapító Okiratának módosítását, és felhatalmazza a polgármestert a 

módosítás, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.  
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Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

Határozati Javaslat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti 

tartalommal a Fertőboz Község Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződést, és 

annak aláírására a polgármestert felhatalmazza.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

 

Nagycenk, 2013. június 18.  

 

 

Csorba János 

polgármester 


