
Intézményfenntartás 6 településsel, Kislıd gesztorságával 

Település 

Elmaradt 
társulási 
normatíva Bevétel csökkenés 

Bevétel 
növekedés Kiadások növekedése Kiadások csökkenése 

Összes kiadás 
növekedés 

Magyarpolány                 -                                     -                          -       
fenntartási hozzájárulás a gesztor felé 
12 hónapra: 583.628,- Ft 

fenntartási hozzájárulás 
csökkenése: 2.314.070 x 20% 
= 462.814,- Ft            120 813     

Kislıd      1 127 230                                   -               3 120 163     

órakedvezmény: 1.350,- Ft x 1,27 x 
24 óra x 44 hét = 1.810.512 Ft 
pénzügyes bérének 25%-a  777.621,- 
Ft (204.100*1,27*12*25%) + vezetıi 
pótlék növekmény:  
20.000,- Ft x 1,27 x 12=  304.800,- Ft   
Mindösszesen: 2.892.933,-Ft 

fenntartási hozzájárulás 
csökkenése: 900.000,- Ft                     -       

Halimba                 -                                     -                          -       
fenntartási hozzájárulás a gesztor felé 
12 hónapra: 785.653,- Ft 

fenntartási hozzájárulás 
csökkenése: 270.000,- Ft            515 653     

Nyirád                 -                                     -                          -       
fenntartási hozzájárulás a gesztor felé 
12 hónapra: 841.771,- Ft              841 771     

Városlıd                 -       

kislıdi és bakonyjákói 
fenntartási 
hozzájárulás: 
1.330.000,- Ft         1 907 620     

fenntartási hozzájárulás a gesztor felé 
12 hónapra: 673.416,- Ft                                    -                    95 796     

Bakonyjákó                 -                            -       
fenntartási hozzájárulás a gesztor felé 
12 hónapra: 235.696,- Ft 

fenntartási hozzájárulás 
csökkenése: 430.000,- Ft -          194 304     

       

Gesztor felé fizetendı közös költségek felosztása:     

 létszám  (fı) közös költség     

Magyarpolány 52                      583 628         

Halimba 70                      785 653         

Nyirád 75                      841 771         

Városlıd 60                      673 416         

Bakonyjákó 21                      235 696         

               278                       3 120 163         



Társulási megállapodás 
közoktatási intézmény közös fenntartására 

 
 

1. Általános rendelkezések: 

1.1. Jelen Társulási Megállapodást a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) 
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 
1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ában foglaltak szerint önkéntes és szabad elhatározásból, egyenjogúságuk 
tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök és arányos teherviselés érvényesítése céljából közoktatási intézmény 
közös fenntartására kötik az alábbi önkormányzatok képviselı-testületei (továbbiakban a Társulás tagjai): 

1.1.1. Bakonyjákó Község Önkormányzata 
1.1.2. Csehbánya Község Önkormányzata 
1.1.3. Farkasgyepő Község Önkormányzata 
1.1.4. Halimba Község Önkormányzata 
1.1.5. Kislıd Község Önkormányzata 
1.1.6. Magyarpolány Község Önkormányzata 
1.1.7. Németbánya Község Önkormányzata 
1.1.8. Nyirád Község Önkormányzata 
1.1.9. Szıc Község Önkormányzata 
1.1.10. Városlıd Község Önkormányzata 

1.2. A Társulás neve: Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) 

1.3. A Társulás székhelye: 8446 Kislıd, Hısök tere 1. 

1.4. A Társulás mőködési területe: a társult települési önkormányzatok közigazgatási és közoktatási feladat-ellátási 
területe. 

1.5 A Társulás tevékenységi köre: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott óvodai nevelés 
feladatainak ellátása a közoktatási intézmény közös fenntartásával. 

1.6. A Társulás határozatlan idıre jön létre. 

1.7. A közös fenntartású intézmény neve: Bakony-völgye Óvoda. 

1.8. A közös fenntartású intézmény székhelye: 8446 Kislıd, Hısök tere 8. 

1.9. A Társulásban ellátott feladatokkal érintett tagintézmények és intézményegységek neve, címe: 
1. tagintézmény: Bakony-völgye Óvoda Bakonyjákói Német Nemzetiségi Tagintézménye, 8581 

Bakonyjákó, Rákóczi Ferenc utca 26. 
2. tagintézmény: Bakony-völgye Óvoda Halimbai Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 

Tagintézménye, 8452 Halimba, Bányász utca 18. 
3. tagintézmény: Bakony-völgye Óvoda Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes 

Óvoda-bölcsıde Tagintézménye, 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 10. 
4. tagintézmény: Bakony-völgye Óvoda Nyirádi Tagintézménye, 8454 Nyirád, Széchenyi u. 36. 
5. tagintézmény: Bakony-völgye Óvoda Városlıdi Német Nemzetiségi Tagintézménye, 8445 

Városlıd, Kolostor utca 43. 
1. intézményegység: Bakony-völgye Óvoda Kislıdi Német Nemzetiségi Intézményegysége, 8446 

Kislıd, Hısök tere 8. 

1.10. Az intézmény önálló jogi személy, a társult önkormányzatok által korábban társulási formában fenntartott, de 
megszüntetett közoktatási intézmények óvoda tagintézményeinek, intézményegységeinek jogutódja. 

1.11. Az átszervezéssel érintett közoktatási intézmények megszüntetésével kapcsolatos minden terhet és jelentési 
kötelezettséget a korábbi fenntartó önmaga önállóan vállal. A társulás létrejötte elıtt az egyes tagintézmények 
vonatkozásában keletkezett kötelezettségek teljesítése a tagintézmény helye szerinti társult önkormányzat 
felelıssége marad. 

1.12. A közoktatási intézmény tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül 
közintézmény. 

1.13. A gazdálkodás megszervezésének tekintetében az intézmény önállóan mőködı költségvetési szerv. Az 
intézmény elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatokat, a költségvetési szerv mőködtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, 
hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége, mint 
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Kislıd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 



hagyja jóvá az intézmény és Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége közötti megállapodást, amely a 
munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét rögzíti. 

2. A Társulás céljai és feladatai: 

2.1. A nevelı munka színvonalának javítása, az intézmény gazdaságossági és költséghatékonysági szempontú 
mőködtetése, az intézmények egy gyermeklétszámra vetített fajlagos költségeinek csökkentése, a hosszú távú 
fenntarthatóság érdekében, a feladatellátás színvonala közötti különbségek csökkentése. 

2.2. A közös fenntartású intézmény kiegészítı, kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytat. Alap tevékenységi 
körébe az alábbi szakfeladatok tartoznak (tagintézményenként a közoktatási intézmény alapító okirata határozza 
meg): 

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés  
5629171 Munkahelyi étkeztetés  
8510111 Óvodai nevelés, ellátás 
8891011 Bölcsıdei ellátás 
8510121 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
8821191 Óvodáztatási támogatás 
8560111 Pedagógiai szolgáltató tevékenység (logopédia) 
8419076 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

3. A Társulás szervezete: 

3.1. A Társulásban résztvevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges: 
3.1.1. a megállapodás jóváhagyásához;  
3.1.2. a megállapodás módosításához;  
3.1.3. a megállapodás megszüntetéséhez;  
3.1.4. a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;  
3.1.5. a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. 

3.2. A társulási megállapodást felmondani - kivéve, ha a felmondás a 3.1. pontban foglalt úton történik - a naptári év 
utolsó napjával lehet. A felmondásról szóló minısített többséggel hozott döntést a képviselı-testület legalább 
három hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. 

3.3. A társulás tagjainak több mint a fele minısített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával 
fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselı-testületet, amely a megállapodásban foglalt 
kötelezettségének ismételt felhívásra határidıben nem tett eleget.  

3.4. A társult önkormányzatok képviselı-testületei az alábbi hatásköreik gyakorlását ruházzák át Kislıd Község 
Önkormányzat Képviselı-testületére:  

3.4.1. Véleményezi és jóváhagyja a Társulásban fenntartott közoktatási intézmény pedagógiai-, nevelési- 
valamint minıségirányítási programját, az intézmény szervezeti mőködési szabályzatát, házirendjét, 
amelyhez lefolytatja vonatkozó jogszabályi elıírások szerinti véleményezési eljárást, és kikéri a 
társult önkormányzatok képviselı-testületeinek egyetértését. 

3.4.2. A fenntartott intézmény mőködtetésével, fenntartásával kapcsolatban a Társulás nevében 
jognyilatkozatot tehet. 

3.4.3. A fenntartott intézmény által benyújtott pályázatok tekintetében önállóan jogosult fenntartói 
nyilatkozattételre. 

3.5. A Társulást Kislıd Község Polgármestere képviseli. 

3.6. Az intézmény mőködtetésével kapcsolatos adminisztratív, koordináló feladatokat, a rendszeres és folyamatos 
kapcsolattartást Kislıd Község Polgármestere látja el. A feladatellátás magában foglalja a költségvetés 
tervezésével, a finanszírozással, az információszolgáltatással, a beszámolással és az ellenırzéssel kapcsolatos 
tevékenységeket. 

3.7. Kislıd Község Önkormányzat Képviselı-testülete köteles évente tájékoztatni a társult képviselı-testületeket a 
közös fenntartású intézménnyel kapcsolatos tevékenységérıl és döntéseirıl. 

4. Az intézmény vezetése 
4.1. Az intézmény élén óvodavezetı áll, akit Kislıd Község Önkormányzat Képviselı-testülete nyilvános pályázat 

útján választ meg a társult önkormányzatok és a vonatkozó jogszabályban meghatározott szervezetek 
véleményének kikérése, valamint az érintett német nemzetiségi önkormányzatok egyetértése után 5 évre. A 



megbízás nyilvános pályázat útján meghosszabbítható. Az óvodavezetı látja el egy személyben az intézmény 
egyik tagintézményének vagy intézményegységének tagintézmény- vagy intézményegység-vezetıi feladatait. Az 
óvodavezetı felett az egyéb munkáltatói jogokat Kislıd Község Polgármestere gyakorolja. A közoktatási 
intézmény kialakításakor a szervezési feladatok ellátására nyilvános pályázat kiírása nélkül, vezetıi beosztás 
ellátására szóló helyettesi megbízás adható. A megbízás legfeljebb a tevékenység megkezdését követı évre 
szólhat. 

4.2. Az egyes tagintézményeket egy fı tagintézmény-vezetı vezeti közvetlenül a tagintézményben. A tagintézmény-
vezetıket nyilvános pályázat útján a szükséges véleményezési eljárások lefolytatása után választja meg az 
óvodavezetı, legfeljebb 5 évre. A megbízás nyilvános pályázat útján meghosszabbítható. 

4.3. A tagintézmény-vezetı felett az egyéb munkáltatói jogokat az óvodavezetı gyakorolja.  

4.4. A tagintézmény-vezetı megbízásához, megbízásának visszavonásához, ellene fegyelmi eljárás indításához, 
fegyelmi büntetés kiszabásához ki kell kérni a tagintézmény székhelye szerinti társult önkormányzat képviselı-
testületének véleményét. 

4.5. Az 1. intézményegységet egy fı intézményegység-vezetı vezeti, közvetlenül az intézmény székhelyén. Az 
intézményegység-vezetı választására, megbízására, a munkáltatói jogok gyakorlására, ellene fegyelmi eljárás 
indítására, fegyelmi büntetés kiszabására a tagintézmény-vezetıkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

5. Az intézmény vagyona, gazdálkodása 
 
5.1. A tagintézmények és intézményegység mőködéséhez szükséges ingatlanvagyon a tagintézmény, illetve 

intézményegység helye szerinti társult önkormányzat tulajdonában marad. 

5.2. A tagintézmény és intézményegység helye szerinti társult önkormányzat feladata marad az adott tagintézmény és 
intézményegység elhelyezését biztosító ingatlanvagyonával kapcsolatos fejlesztési, karbantartási feladatok 
ellátása, az ingatlan mőködtetésével és a nevelı tevékenységével kapcsolatos összes személyi (bér és bérjellegő 
költségek, közterhei), dologi és közüzemi költség viselése. 

5.3. A Társulás fennállása alatt a társult tagok által szerzett vagyonszaporulat a tagintézmény és intézményegység 
helye szerinti társult önkormányzat vagyonát képezi. Ennek megfelelıen a Társulás létrejötte elıtt az egyes 
ingatlanokban lévı ingóvagyon tulajdonosa az ingatlan tulajdonosa. 

5.4. A tagintézmény és intézményegység helye szerinti társult önkormányzat teljes körő felelısséget vállal az általa a 
tagintézmény, illetve intézményegység vonatkozásában (különösen a fenntartással kapcsolatban) tett 
nyilatkozatokból eredı kötelezettségek teljesítéséért. A tagintézmény és intézményegység helye szerinti társult 
önkormányzat teljes körő felelısséget vállal továbbá a tagintézmény, illetve intézményegység vonatkozásában 
benyújtott és elnyert pályázatokból fakadó fenntartási kötelezettségek vagy az ebbıl adódó visszatérítési, 
kártérítési kötelezettségek teljesítéséért. 

5.5. A társult önkormányzatok a tagintézményeikbe, illetve intézményegységbe járó gyermekek létszámának 
arányában finanszírozzák az adott tagintézmény, intézményegység teljes körő mőködtetését. 

5.6. A tagintézmények helye szerinti önkormányzatok az adott tagintézménybe járó gyermekek létszámának 
arányában finanszírozzák a gesztor, Kislıd Község Önkormányzata gesztorságával és a Tárulás létrehozásával 
kapcsolatban felmerülı többlet-, illetve közös költségeit. Ezek: 

– a gesztori feladatok ellátása miatt elveszített tagintézményi és kistelepülési hozzájárulás összege, 
csökkentve azzal a költséggel, amelyet a gesztorság miatt tagintézményként társulási fenntartási 
hozzájárulásként vagy közös költségként nem kell megfizetnie (1.127.230 forint - 900.000 forint), 

– az óvodavezetı kötelezı órakedvezménye miatt felmerülı túlóra- vagy helyettesítés költsége, 
– az óvodavezetı kötelezı illetménypótlékának azon része, ami számára a tagintézmény-vezetıi vagy 

intézményegység-vezetıi illetménypótlékon felül (a a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. § szerint) jár, 

– Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége jelen Megállapodás 1.13. pontjában 
meghatározott feladatok ellátásával foglalkozó egy fı köztisztviselıje munkáltatói járulékkal növelt 
illetményének 25 százaléka. 

5.7. Kislıd Község Önkormányzat Képviselı-testülete a társult önkormányzatok és az érintett német nemzetiségi 
önkormányzatok egyetértésével fogadja el a közoktatási intézmény tárgyévi költségvetését, illetve ennek 
módosításait. A költségvetés tartalmazza az intézmény bevételeit és kiadásait tagintézményenkénti bontásban. 

5.8. A költségvetés tárgyalásához az óvoda vezetıje Magyarpolány és Kislıd községek körjegyzıjével elızetes 
költségvetési tervet készít. A költségvetési terv tartalmazza a Társulás által igénybe vehetı állami támogatásokon 
túl a mőködtetéshez szükséges, a társult önkormányzatoktól gyermeklétszám alapján igényelt intézményi 
támogatás összegét. 



5.9. A társult önkormányzatok ezt az összeget, valamint jelen Megállapodás 5.6. pontjában meghatározott kiadások 
összegét költségvetési rendeleteikben intézményfinanszírozásként szerepeltetik, és arányos részét havonta 
kötelesek átutalni minden hónap 3. napjáig Kislıd Község Önkormányzat számlájára. 

5.10. Az éves költségvetés elfogadásáig az év elsı két hónapjában (azaz az átmeneti gazdálkodás idıszakában) a 
társult önkormányzatok az elızı év decemberében az 5.9. pont szerint átutalt finanszírozási összeget utalják át 
Kislıd Község Önkormányzata felé. 

5.11. Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége a tárgyévet követı év április 30-ig a tagintézmények 
tekintetében elszámolást készít az elızı év tényleges bevételeirıl és kiadásairól, amelyet a társult 
önkormányzatoknak megküld. Az elszámolás - zárszámadással együtt történı - elfogadását követıen az esetleges 
finanszírozási hiány összegét az érintett társult önkormányzat 8 napon belül átutalja Kislıd Község 
Önkormányzatának. Amennyiben az elfogadott elszámolás finanszírozási többletet mutat ki valamely társult 
önkormányzat tekintetében, a többlet összegét Kislıd Község Önkormányzata az elszámolás elfogadását követı 
8 napon belül visszautalja az önkormányzatnak. 

5.12. A társulás megszőnése, vagy a társulásból történı kiválás esetén Magyarpolány és Kislıd Községek 
Körjegyzısége 30 napon belül elszámolást készít, amelyet az érintett társult önkormányzat(ok) részére megküld. 
Az elszámolás és a finanszírozási hiány vagy többlet tekintetében az 5.11. pontban foglaltak alkalmazandók. 

5.13. A kiadmányozás rendjét az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza. 

5.14. Amennyiben a Társulás valamely tagja a megállapodásban foglalt, vagy a megállapodásból következı, 
elfogadott kötelezettségét nem teljesíti, a Társulás határidı kitőzésével felhívja a teljesítésre. A fizetési 
kötelezettség teljesítésére az esedékességet követı 8 napos határidıt kell meg állapítani. Ennek letelte után 
Kislıd Község Polgármestere azonnali beszedési megbízást nyújt be a követelésre. 

6. A közös fenntartású intézmény irányítása, felügyelete és ellenırzésének rendje: 

6.1. Az intézmény irányító és felügyeleti szerve Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. Az 
intézmény fenntartói ellenırzését Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete látja el. 

6.2. Az intézmény átfogó, pénzügyi gazdasági ellenırzését az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás belsı 
ellenırével kell végeztetni. 

6.3. Az intézmény szakmai ellenırzését az Országos Szakértıi Jegyzékben szereplı szakértı végezheti a székhely 
szerinti önkormányzat felkérésére. 

7. A társulás idıtartama, csatlakozás, megszüntetés: 

7.1. A Társulást a tagok határozatlan idıre hozzák létre 2012. augusztus 30-ától a társulási megállapodásnak a társult 
önkormányzatok képviselı-testületei által történı jóváhagyásával. 

7.2. A Társuláshoz a nevelési év kezdetének idıpontjával csatlakozhat az alapító tagokon kívül más önkormányzat is, 
ha a képviselı-testülete minısített többséggel hozott döntésével elhatározza a csatlakozást, és nyilatkozik arról, 
hogy a megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezınek elfogadja, továbbá ehhez mindegyik társult 
önkormányzat képviselı-testülete minısített többséggel meghozott döntésével hozzájárul. 

7.3. A Társulási Megállapodás felmondására, a társulás megszüntetésére, a társulásból képviselı-testület kizárására a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

7.4. A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását a Társulás bármely tagja kezdeményezheti, 
amelyrıl a Társulás tagjai a kézhezvételtıl számított 60 napon belül döntenek. 

7.5. Kilépés, illetve a Tárulás megszőnése esetén – figyelemmel az 5. pont alatt rögzítettekre – a központi 
költségvetési támogatás gyermeklétszámnak megfelelı idıarányos része illeti meg az érintett(ek)et. 

7.6. Kilépés illetve kizárás esetén minden felmerülı költséget a kilépı illetve kizárt önkormányzat köteles viselni. 

8. Átmeneti és záró rendelkezések 

8.1. A Társulás mőködése során a tagok együttmőködésre, az érdekek összehangolására, a kölcsönös tájékoztatásra 
törekszenek. 

8.2. A Társulás mőködése során felmerülı vitás kérdéseket elsıdlegesen az önkormányzatok közötti tárgyalás útján 
kell rendezni. 



8.3. A Társulási Megállapodás melléklete a társult önkormányzatok megállapodást jóváhagyó, minısített többséggel 
meghozott képviselı-testületi határozatainak hiteles kivonata. 

8.4. A Társulási Megállapodást az utolsó aláírást követı 15 napon belül meg kell küldeni a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Vezetıjének, aki arra 30 napon belül törvényességi észrevételt tehet. 

8.5. A Társulás mőködése során felmerülı vitás kérdésekben, végsı esetben a székhely szerint illetékes bíróság dönt. 

8.6. A Társulási Megállapodás 2012. augusztus 30-án lép hatályba. 

Kislıd, 2012. május „         ”. 

Záradék: 

A Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok alábbi határozataikkal jóváhagyták, és felhatalmazás alapján 
jóváhagyólag aláírták: 

– Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testületének …/2012. (…….) számú határozata 
– Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testületének …/2012. (…….) számú határozata 
– Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testületének …/2012. (…….) számú határozata 
– Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testületének …/2012. (…….) számú határozata 
– Kislıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének …/2012. (…….) számú határozata 
– Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselı-testületének …/2012. (…….) számú határozata 
– Németbánya Község Önkormányzat Képviselı-testületének …/2012. (…….) számú határozata 
– Nyirád Község Önkormányzat Képviselı-testületének …/2012. (…….) számú határozata 
– Szıv Község Önkormányzat Képviselı-testületének …/2012. (…….) számú határozata 
– Városlıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének …/2012. (…….) számú határozata 

1. Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Takácsné Tompos Rita Bárány Péter 
 polgármester körjegyzı 
2. Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Huiber György dr. Ádám Renáta 
 polgármester körjegyzı 
3. Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Csıbör Károly Bárány Péter 
 polgármester körjegyzı 
4. Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Tóbel János Kisné Borbély Adrienn 
 polgármester körjegyzı 
5. Kislıd Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Somogyi Anna Dobosi Gergely 
 polgármester körjegyzı 
6. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester körjegyzı 
7. Németbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 
 polgármester körjegyzı 
8. Nyirád  Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Sarkadi-Nagy András Lovasi Erika 
 polgármester körjegyzı 
9. Szıc Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Németh Balázs Lovasi Erika 
 polgármester körjegyzı 
8. Városlıd Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Csekényi István dr. Ádám Renáta 
 polgármester körjegyzı 
 
 
 
 



BAKONY-VÖLGYE ÓVODA  ALAPÍTÓ OKIRATA 
(TERVEZET) 

 
Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, 
Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete, 
Kislıd Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselı-testülete, 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Nyirád Község Önkormányzat Képviselı-testülete és 
Városlıd Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ában foglaltak szerint létrehozott Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás 
keretében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. § (2) b) pontjában valamint az államháztartásról 
szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (1) b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglalt 
elıírásokra jelen Alapító Okirattal az alábbi közoktatási intézményt (költségvetési szervet) alapítják: 

1. A közoktatási intézmény megnevezése: Bakony-völgye Óvoda 

2. A közoktatási intézmény székhelye: 8446 Kislıd, Hısök tere 8. 

3. A közoktatási intézmény tagintézmények és intézményegységek neve, címe: 

1. tagintézmény: Bakony-völgye Óvoda Bakonyjákói Német Nemzetiségi Tagintézménye, 8581 
Bakonyjákó, Rákóczi Ferenc utca 26. 

2. tagintézmény: Bakony-völgye Óvoda Halimbai Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Tagintézménye, 
8452 Halimba, Bányász utca 18. 

3. tagintézmény: Bakony-völgye Óvoda Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes 
Óvoda-bölcsıde Tagintézménye, 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 10. 

4. tagintézmény: Bakony-völgye Óvoda Nyirádi Tagintézménye, 8454 Nyirád, Széchenyi u. 36. 
5. tagintézmény: Bakony-völgye Óvoda Városlıdi Német Nemzetiségi Tagintézménye, 8445 Városlıd, 

Kolostor utca 43. 
1. intézményegység: Bakony-völgye Óvoda Kislıdi Német Nemzetiségi Intézményegysége, 8446 Kislıd, 

Hısök tere 8. 

4. A közoktatási intézmény alapítói jogának gyakorlói és a költségvetési szerv fenntartói intézményfenntartó 
társulás keretében: 

a) Bakonyjákó Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (székhely: 8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 
9.) 

b) Csehbánya Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (székhely: 8445 Csehbánya, Fı utca 39.) 
c) Farkasgyepő Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (székhely: 8582 Farkasgyepő, Petıfi 

Sándor utca 42.) 
d) Halimba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (székhely: 8452 Halimba Petıfi utca 16.) 
e) Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (székhely: 8446 Kislıd, Hısök tere 1.) 
f) Magyarpolány Község Önkormányzata (székhely: 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.) 
g) Németbánya Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (székhely: 8581 Németbánya, Fı tér 3.) 
h) Nyirád Község Önkormányzata (székhely: 8454 Nyirád, Szabadság u. 3.) 
i) Szıc Község Önkormányzata (8452 Szıc, Kossuth Lajos utca 41.) 
j) Városlıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (székhely: 8445 Városlıd, Templom tér 4.) 

5. A közoktatási intézmény irányító és felügyeleti szerve: A költségvetési szerv irányító és felügyeleti szerve Kislıd 
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (székhelye: 8446 Kislıd, Hısök tere 1.). Az irányító és felügyeleti 
szerv feladatkörének ellátásához szükséges hatásköröket Kislıd Község Polgármestere gyakorolja. 

6. A közoktatási intézmény mőködési területe: A fenntartó települési önkormányzatok közigazgatási és közoktatási 
feladat-ellátási területe. 

7. A közoktatási intézmény közfeladata, tevékenységi köre: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (4) bekezdésében és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott óvodai nevelés 
feladatainak ellátása. 

8. A közoktatási intézmény adószáma: 

9. A közoktatási intézmény bankszámlaszáma: 

10. A közoktatási intézmény törzsszáma: 



11. A közoktatási intézmény OM azonosítója: 

12. A közoktatási intézmény típusa, jogállása: Az intézmény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § 
(1) a) pontja szerinti óvoda, szakmai tekintetben önálló tagintézményekbıl és intézményegységekbıl áll. Az 
intézmény önálló jogi személy, a társult önkormányzatok által korábban társulási formában fenntartott, de 
megszüntetett alábbi közoktatási intézmények óvoda tagintézményeinek, intézményegységeinek jogutódja: 

12.1. ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda, 8581 Bakonyjákó, Rákóczi Ferenc utca 26. 
12.2. Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsıde telephely, Halimba, Bányász utca 18. 
12.3. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és 

Bölcsıde Magyarpolány tagintézménye, 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 10. 
12.4. Nyitnikék Óvoda tagintézmény, 8454 Nyirád, Széchenyi u. 36. 
12.5. ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda, 8446 Városlıd, Kolostor utca 43. 
12.6. ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda, 8446 Kislıd, Hısök tere 8. 

13. A közoktatási intézmény gazdálkodási besorolása: A gazdálkodás megszervezésének tekintetében az intézmény 
önállóan mőködı költségvetési szerv. Az intézmény elıirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, a költségvetési szerv mőködtetésével, üzemeltetésével, 
a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat Magyarpolány és 
Kislıd Községek Körjegyzısége, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Kislıd Község 
Önkormányzat Képviselı-testülete hagyja jóvá az intézmény és Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége 
közötti megállapodást, amely a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét rögzíti. 

14. A közoktatási intézmény közfeladata: Az intézmény közfeladata, illetve alaptevékenysége az óvodai nevelés, az 
államháztartási szakágazati rendben a fı tevékenysége alapján a 851020 óvodai nevelés ágazatba tartozik. A 
tagintézményekben és intézményegységben folyó közoktatási tevékenységekre a közoktatási törvényt és 
végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni. 

15. A közoktatási intézmény szakfeladatai: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Alap tevékenységi 
körébe az alábbi szakfeladatok tartoznak: 

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés  
5629171 Munkahelyi étkeztetés  
8510111 Óvodai nevelés, ellátás 
8891011 Bölcsıdei ellátás 
8510121 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
8821191 Óvodáztatási támogatás 
8560111 Pedagógiai szolgáltató tevékenység (logopédia) 
8419076 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

16. A közoktatási intézmény egyes tagintézményeinek, intézményegységének szakfeladatai: 

16.1. 1. tagintézmény: Bakony-völgye Óvoda Bakonyjákói Német Nemzetiségi Tagintézménye: 

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés  
5629171 Munkahelyi étkeztetés  
8510111 Óvodai nevelés, ellátás 
8510121 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
8821191 Óvodáztatási támogatás 
8560111 Pedagógiai szolgáltató tevékenység (logopédia) 

16.2. 2. tagintézmény: Bakony-völgye Óvoda Halimbai Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Tagintézménye: 

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés  
5629171 Munkahelyi étkeztetés  
8510111 Óvodai nevelés, ellátás 
8891011 Bölcsıdei ellátás 
8510121 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
8821191 Óvodáztatási támogatás 
8560111 Pedagógiai szolgáltató tevékenység (logopédia) 



16.3. 3. tagintézmény: Bakony-völgye Óvoda Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 
Tagintézménye: 

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés  
5629171 Munkahelyi étkeztetés  
8510111 Óvodai nevelés, ellátás 
8891011 Bölcsıdei ellátás 
8510121 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
8821191 Óvodáztatási támogatás 
8560111 Pedagógiai szolgáltató tevékenység (logopédia) 

16.4. 4. tagintézmény: Bakony-völgye Óvoda Nyirádi Tagintézménye: 

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés  
5629171 Munkahelyi étkeztetés  
8510111 Óvodai nevelés, ellátás 
8510121 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
8821191 Óvodáztatási támogatás 
8560111 Pedagógiai szolgáltató tevékenység (logopédia) 

16.5. 5. tagintézmény: Bakony-völgye Óvoda Városlıdi Német Nemzetiségi Tagintézménye: 

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés  
5629171 Munkahelyi étkeztetés  
8510111 Óvodai nevelés, ellátás 
8510121 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
8821191 Óvodáztatási támogatás 
8560111 Pedagógiai szolgáltató tevékenység (logopédia) 

16.6. 1. intézményegység: Bakony-völgye Óvoda Kislıdi Német Nemzetiségi Intézményegysége: 

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés  
5629171 Munkahelyi étkeztetés  
8510111 Óvodai nevelés, ellátás 
8510121 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
8821191 Óvodáztatási támogatás 
8560111 Pedagógiai szolgáltató tevékenység (logopédia) 

17. A közoktatási intézmény vezetıjének kinevezési rendje: Az intézmény élén óvodavezetı áll, akit Kislıd Község 
Önkormányzat Képviselı-testülete nyilvános pályázat útján választ meg a társult önkormányzatok és a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott szervezetek véleményének kikérése, valamint az érintett német nemzetiségi 
önkormányzatok egyetértése után 5 évre. A megbízás nyilvános pályázat útján meghosszabbítható. Az óvodavezetı 
látja el egy személyben az intézmény egyik tagintézményének vagy intézményegységének tagintézmény- vagy 
intézményegység-vezetıi feladatait. Az óvodavezetı felett az egyéb munkáltatói jogokat Kislıd Község 
Polgármestere gyakorolja. A közoktatási intézmény kialakításakor a szervezési feladatok ellátására nyilvános 
pályázat kiírása nélkül, vezetıi beosztás ellátására szóló helyettesi megbízás adható. A megbízás legfeljebb a 
tevékenység megkezdését követı évre szólhat. 

18. A közoktatási intézmény tagintézmény-vezetıinek, intézményegység-vezetıjének kinevezési rendje: Az egyes 
tagintézményeket egy fı tagintézmény-vezetı vezeti közvetlenül a tagintézményben. A tagintézmény-vezetıket 
nyilvános pályázat útján a szükséges véleményezési eljárások lefolytatása után bízza meg az óvodavezetı, 
legfeljebb 5 évre. A megbízás nyilvános pályázat útján meghosszabbítható. A tagintézmény-vezetı felett az egyéb 
munkáltatói jogokat az óvodavezetı gyakorolja. A tagintézmény-vezetı megbízásához, megbízásának 
visszavonásához, ellene fegyelmi eljárás indításához, fegyelmi büntetés kiszabásához ki kell kérni a tagintézmény 
székhelye szerinti társult önkormányzat képviselı-testületének véleményét. Az intézményegységet egy fı 
intézményegység-vezetı vezeti, közvetlenül az intézmény székhelyén. Az intézményegység-vezetı választására, 
megbízására, a munkáltatói jogok gyakorlására, ellene fegyelmi eljárás indítására, fegyelmi büntetés kiszabására a 
tagintézmény-vezetıkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 



19. A közoktatási intézmény foglalkoztatottjai: Az intézmény foglalkoztatottjai tekintetében a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

20. A közoktatási intézmény irányítása, felügyelete és ellenırzésének rendje: Az intézmény irányító és felügyeleti 
szerve Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. Az intézmény fenntartói ellenırzését Kislıd 
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete látja el. Az intézmény átfogó, pénzügyi gazdasági ellenırzését az 
Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás belsı ellenırével kell végeztetni. Az intézmény szakmai ellenırzését az 
Országos Szakértıi Jegyzékben szereplı szakértı végezheti a székhely szerinti önkormányzat felkérésére. 

21. A közoktatási intézmény vagyona, gazdálkodása: A közoktatási intézmény vagyonára és gazdálkodására 
vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény 
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, valamint az alapító önkormányzatok képviselı-
testületei által elfogadott, érvényes Társulási Megállapodás határozza meg. 

22. A közoktatási intézmény egyes tagintézményeiben, intézményegységében alakítható csoportok száma, és a 
maximálisan felvehetı gyermeklétszám: 

22.1. Bakony-völgye Óvoda Bakonyjákói Német Nemzetiségi Tagintézménye: 1 csoport, 25 fı 
22.2. Bakony-völgye Óvoda Halimbai Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Tagintézménye: 

3 csoport, 70 fı, ebbıl  az egységes óvodai-bölcsıdei csoportban legfeljebb 20 fı, amelybıl legfeljebb 
5 bölcsıdés gyermek 

22.3. Bakony-völgye Óvoda Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 
Tagintézménye: 
2 csoport, 45 fı, ebbıl  az egységes óvodai-bölcsıdei csoportban legfeljebb 20 fı, amelybıl legfeljebb 
5 bölcsıdés gyermek 

23.4. Bakony-völgye Óvoda Nyirádi Tagintézménye: 3 csoport, 75 fı 
23.5. Bakony-völgye Óvoda Városlıdi Német Nemzetiségi Tagintézménye: 3 csoport, 70 fı 
23.6. Bakony-völgye Óvoda Kislıdi Német Nemzetiségi Intézményegysége: 2 csoport, 50 fı 

 
24. A közoktatási intézmény bélyegzılenyomatai: Az intézmény, illetve az egyes tagintézmények, 

intézményegységek bélyegzılenyomatait az Alapító Okirat 1. melléklete tartalmazza. 
24. Záradék: 

24.1. A közoktatási intézményt az alapító önkormányzatok képviselı-testületei 2012. augusztus 31-étıl 

határozatlan idıre hozzák létre. Ennek megfelelıen az Alapító Okirat 2012. augusztus 31-én lép hatályba. 

24.2. Az Alapító Okiratot az alapító önkormányzatok Képviselı-testületei az alábbi határozataikkal fogadták el: 

a) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testületének .../2012. (... ...) számú határozata 
b) Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testületének .../2012. (... ...) számú határozata 
c) Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testületének .../2012. (... ...) számú határozata 
d) Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testületének .../2012. (... ...) számú határozata 
e) Kislıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének .../2012. (... ...) számú határozata 
f) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselı-testületének .../2012. (... ...) számú határozata 
g) Németbánya Község Önkormányzat Képviselı-testületének .../2012. (... ...) számú határozata 
h) Nyirád Község Önkormányzat Képviselı-testületének .../2012. (... ...) számú határozata 

 
 

i) Szıc Község Önkormányzat Képviselı-testületének .../2012. (... ...) számú határozata 
j) Városlıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének .../2012. (... ...) számú határozata 

Kislıd, 2012. május „         ”. 
 
1. Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Takácsné Tompos Rita Bárány Péter 
 polgármester körjegyzı 
2. Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Huiber György dr. Ádám Renáta 
 polgármester körjegyzı 
3. Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Csıbör Károly Bárány Péter 
 polgármester körjegyzı 



4. Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Tóbel János Kisné Borbély Adrienn 
 polgármester körjegyzı 
 
5. Kislıd Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Somogyi Anna Dobosi Gergely 
 polgármester körjegyzı 
 
6. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester körjegyzı 
 
7. Németbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Blaskovits Zoltán Bárány Péter 
 polgármester körjegyzı 
8. Nyirád  Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Sarkadi-Nagy András Lovasi Erika 
 polgármester körjegyzı 
9. Szıc Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Németh Balázs Lovasi Erika 
 polgármester körjegyzı 
 
8. Városlıd Község Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 Csekényi István dr. Ádám Renáta 
 polgármester körjegyzı 
 
 
 
 
1. melléklet 

 
A közoktatási intézmény, a tagintézmények és az intézményegység bélyegzılenyomatai: 

1. Bakony-völgye Óvoda: 
2. Bakony-völgye Óvoda Bakonyjákói Német Nemzetiségi Tagintézménye: 
3. Bakony-völgye Óvoda Halimbai Egységes Óvoda-bölcsıde Tagintézménye: 
4. Bakony-völgye Óvoda Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egységes Óvoda-bölcsıde Tagintézménye: 
5. Bakony-völgye Óvoda Nyirádi Tagintézménye: 
6. Bakony-völgye Óvoda Városlıdi Német Nemzetiségi Tagintézménye: 
7. Bakony-völgye Óvoda Kislıdi Német Nemzetiségi Intézményegysége: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Halimba Község Polgármestere  
 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat a közös fenntartású óvoda alapítása tárgyában: 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete ..../2012. (... ...)Ö. határozata 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete  
a.) kifejezi szándékát, hogy közös fenntartású óvoda közoktatási intézményt kíván alapítani 
Bakony-völgye Óvoda elnevezéssel a társulási megállapodást elfogadó önkormányzatokkal 2012. 
augusztus 31. napjától, mivel rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi 
feltételekkel, illetve a feltételeket megteremtik; 
b.) a Bakony-völgye Óvoda alapításáról szóló, e határozat mellékletét képezı Társulási 
Megállapodás tervezetét, és az Alapító Okirat tervezetét megtárgyalta, azt a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény szerinti véleményezési eljárás lefolytatására alkalmasnak tartja; 
c.)  a közös fenntartású intézmény alapításának intézményi kihatása: a fenntartó 
önkormányzatok a 2012. augusztus 31. napjáig fenntartott közoktatási intézményeiket átszervezik,  
óvoda tagintézményeiket a közös fenntartású újonnan alapítandó óvoda intézménybe integrálják; 
d.)  a közös fenntartású intézmény alapításának pénzügyi kihatása: törekvés a költséghatékony 
gazdálkodásra,  a fenntartó önkormányzatoknál  normatív állami támogatások összegei az óvodai 
nevelésre vonatkozóan a tervezetthez képest változatlanok maradnak 2012. december 31-ig;             
munkajogi következménye: a tagintézményben a személyi feltételek változatlanok maradnak, az 
óvodapedagógusok és dajkák foglalkoztatásáról a fenntartó gondoskodik; 
e.)  a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti véleményezési eljárás lefolytatását 
követıen dönt a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás - mint tervezett társulás - Társulási 
Megállapodásának, illetve a Bakony-völgye Óvoda - mint tervezett közoktatási intézmény - Alapító 
Okiratának elfogadásáról. 
f.)  szükséges intézkedések:  
 1. A Kormányhivatal fejlesztési tervre épített szakvéleményének beszerzése, 
 2. Közoktatási intézkedési terv módosítása 
 3. Szülıi és szakmai szervezetek véleményének beszerzése 
 4. Intézmény OM azonosítójának beszerzése: 2012. 08.31. 
 5. Intézmény vezetıjének kinevezése: 2012.08.31. 
 6. Költségvetési szerv nyilvántartásba vétele: 2012. 08.31. 
 7. Intézmény költségvetésének jóváhagyása: 2012. 08.31. 
Felelıs: polgármesterek, gesztor önkormányzat polgármestere 
Határid ı:  a.) – b) pont tekintetében: azonnal 

c.) -f.) pont tekintetében:  2012. május 31. és augusztus 31. 
 
 
 
 
Halimba, 2012. május 9. 
 
 
 
      Tóbel János  
      polgármester  


