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Mátrai Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás 

10. számú módosítása 

 

A Mátrai Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai a Társulás Társulási Megállapodását a 

Társulási Tanács    /2020. (     ) MÖT számú határozata, valamint a tagönkormányzatok 

képviselő testületének határozatai alapján az alábbiaknak megfelelően módosítják:  

 

1.) A Társulási Megállapodás 3. pontjában a települések lakosságszáma módosul: 

 

 Költségvetési törvényben 

meghatározott   lakosságszám 

Mátranovák 1642 

Mátraterenye 1793 

 

2.) A Társulási Megállapodás 4.1.  c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

a.) „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 21. § (1) bekezdés a), b), e) és a 21/A. § és a 21/B. § pontja 

szerinti gyermekétkeztetés: a bölcsődében, az óvodába és a tankerületi központ által 

fenntartott iskolába járó gyermekek, tanulók étkeztetése szolgáltatás vásárlásával,” 

 

3.) A Társulási Megállapodás 4.1. pontja kiegészül a következő f.) ponttal: 

 

„h.) a Gyvt. 42. §-a szerinti bölcsődei ellátás „ 

 

4.) A Társulási Megállapodás 4.3 pontja kiegészül  és módosul a következő szövegrésszel: 

 

„  104031               Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása   

 

    104035           Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” 

 

„A megállapodás 1. számú melléklete közfeladatonként tartalmazza, hogy az egyes 

képviselő-testületek az a.) - g.) pontokban meghatározott feladatok közül mely 

közfeladatok ellátását, hatáskörök gyakorlását ruházzák át a Társulásra. 

A Társulás az egyes közszolgáltatások ellátását a megvalósíthatóság függvényében 

fokozatosan teljesíti, vezeti be.” 

 

5.)    A Társulási Megállapodás 7. pontja módosul a következő szövegrésszel: 

 „Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája és  Aprajafalva Bölcsődéje” 

 

6.) A Társulási Megállapodás  1. számú melléklete kiegészül  a következő szövegrésszel:  

 

          Ellátott feladatok             Mátranovák                           Mátraterenye 



 

„ 4/g  bölcsődei ellátás                   Igen                                         Igen „ 

 

 

 

 

 

5.) A Társulási Megállapodás 2. számú melléklete kiegészül a következő  szövegrésszel:: 

 

                        Ellátott feladat                                  Költségviselés  mértéke 

 

             „ 4/g  bölcsődei ellátás                            Feladatellátásban résztvevő önkormányzatok 

                                             ellátotti létszáma arányában/tényleges      

dologi költségek alapján 

 

6.) A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban 

maradnak.  

 

7.)  Jelen módosítás a tagönkormányzatok alábbi képviselő-testületi határozatai, valamint 

a Társulási Tanács    / 2020. (   ) MÖT számú határozata alapján, törzskönyvi bejegyzést 

követően, a bejegyzés napjával  lép hatályba. 

 

Mátraterenye, 2020. március  

 

 

 

 

 

 

 

Mátraterenye Község                                                                  Mátranovák Község                      

Képviselő-testületének                                                           Képviselő-testületének                       

/2020. (   )                                                                                       /2020. (   )                                     

határozata alapján                                                                         határozata alapján                          


