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Az ülés helye: Közösségi Ház tárgyaló terme 
Tó fej 

Horváth Zoltán a Társulási Tanács elnöke megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket és 
megállapítja, hogy a Tanács határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a 
meghívón szereplővel azonos tartalomban fogadtak el. 

Napirendi pontok: 

1./ Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa társulási 
megállapodásának módosítása 
2./Tófeji „Mesesziget" Óvoda módosító okiratának az elfogadása. 

A Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal a következő 
határozattal elfogadták a Társulási megállapodás és a Tófeji „Mesesziget" Óvoda Alapító 
okiratának a módosítását. 

7./2018.(Vl.14.)T.T. HATÁR 0 Z A T 
a/ a Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa -a jegyzőkönyvhöz mellékelt -
társulási megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. " 
b.I a Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa -a jegyzőkönyvhöz mellékelt -
Tófeji „Mesesziget" Óvoda módosító okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja. " 
A Társulási Tanács felhatalmazza a társulás elnökét a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. 
Határidő: 2018.június 15. 
Felelős: Horváth Zoltán T.T. elnök 

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Horváth Zoltán megköszönte a részvételt és 
az ülést bezárta. 

K.m. f. 



Tófeji Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodás 

Tófej Község Önkormányzata (8946 Tófej, Rákóczi utca 15. ) Baktüttös Község Önkormányzata 
(8946 Baktüttös, Tanácsköz utca 11.), Pusztaederics Község Önkormányzata (8946 Pusztaederics 
Kossuth utca 1.) /továbbiakban megállapodó felek/ a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglalt rendelkezések alapján az egyes önkormányzati 
feladat- és hatáskörök hatékonyabb és célszerűbb ellátására, a képviselő-testületeik döntése alapján 
jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre, amelynek érdekében az alábbi tartalommal 
társulási megállapodást kötnek: 1 

1. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A megállapodás 1.sz. mellékletében felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel 
rendelkező társulást hoznak létre határozatlan időre. 

1. A Társulás neve: Tófeji Intézményfenntartó Társulás 

2. A Társulás székhelye: 8946 Tófej, Rákóczi út 15. 

3. A Társulás lakosságszáma: 1. melléklet szerint2 

4. A Társulás tagjainak (továbbiakban: Tagok) nevét, székhelyét, lakosságszámát, és a tagokat 
megillető szavatok számát e megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. 

5. A Társulás működési területe: .3 

5 .1.Óvodai feladatok ellátásánál: Baktüttös, Tófej, Pusztaederics települések közigazgatási 
területe. A szabad kapacitás kihasználása érdekében más településről is fogadhat ellátottat 

5 .2.Étkeztetési feladatoknál Baktüttös, Tófej, Pusztaederics, Csertalakos, Gutorfölde, 
Szentpéterfölde közigazgatási területe. A szabad kapacitás kihasználása érdekében más 
településről is fogadhat ellátottat. 

6. A Társulás a 2011. évi CLXXXIX. tv. 87. §.-a alapján jogi személyiséggel rendelkezik. A 
Társulás költségvetési szervként működik, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

7. A Társulás bélyegzője: kör alakú, középen a Magyarország címere, a kör szélén a „Tófeji 
Intézményfenntartó Társulás" körbefutó felirattal. 

8. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait a Baki Közös Önkormányzati Hivatal 
Tófeji Kirendeltsége ( 8946 Tófej, Rákóczi út 15) (továbbiakban hivatal) látja el.4 

9. A Társulás törzskönyvi nyilvántartásba vételét, illetve annak módosítását a Hivatal kezdeményezi 
a MÁK Zala Megyei Igazgatóságánál. 

10. E megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás saját maga és 
intézménye révén gondoskodik. 

1 Módosította a 3/2016{Xl.30.) TT. határozat 
2 Módosította a 3/2016.{Xl.30.) TT. határozat 
3 Módosította a 3/2016.{Xl.30.) TT. határozat 

4 Módosította a 3/2016.{Xl.30.) TT. határozat 
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A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 

1. A társulás célja 

A társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv.) 87.§.-ban kapott felhatalmazás 
alapján az óvodai nevelést és a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátásokhoz kapcsolódó 
étkezési szolgáltatás biztosítása. 5 

A társulás feladata 

A Társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodik az alábbi feladatkörbe tartozó 
közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó feladat- és hatáskörök ellátásáról:6 

l./Óvodai ellátás:A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a szerinti óvodai 
nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelése. 

2./Étkezési szolgáltatás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. §. (1.) bekezdés 8.pontja szerinti szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátásokhoz 
kapcsolódó étkezési szolgáltatás biztosítása. 

A Társulás által ellátott feladatok megvalósításának szakmai minimumkövetelményeit az ágazati 
törvények határozzák meg. 

2. /A társulás tevékenységi köre, feladata: 7 

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
4.3.1.Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: A gyermek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok 
ellátása. 
4.3.2.Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feltételei: 
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális 
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása, az óvodai nevelés, ellátás 
4.3.3. Kizárólag az óvodai nemzetiségi nevelési feladatok ellátása. 
4.3.4.Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Köznevelési törvény szerinti működtetési 

feladatainak ellátása 
4.3.5. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: Az óvodai ellátottak és a köznevelési 
intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. 
4.3.6.lntézményen kívüli gyermekétkeztetés: A rászoruló gyermekek intézményen kívüli 
szünidei étkeztetésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 
4.3.7.Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben:A köznevelési intézményben a 
pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. 
4.3.8.Szociális étkeztetés: A koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy 
szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri 
meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

5 Módosította a 3/2016.(Xl.30.) TI. határozat 
6 Módosította a 3/2016.(Xl.30.) TI. határozat 
7 Módosította a 3/2016{Xl.30.) TI. határozat 
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4.3.9. Máshova nem sorolt gazdasági ügyek. (a más funkcióba nem sorolt gazdasági 
ügyekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése). 8 

III. 

A TAGSÁGI JOGVISZONY 

1. A tagsági jogviszony keletkezése, a társuláshoz való 

csatlakozás 

1.1. A tagsági jogviszony alapító tagsággal, illetve csatlakozással keletkezhet. A Társuláshoz 
csatlakozni a naptári év első napjával lehet. 

1.2. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel hozott 
határozatukkal mondják ki a Társulásban való részvételüket. 

1.3. A Társuláshoz való csatlakozást a Társulás tagjai a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv.) 87.§.- ban kapott felhatalmazás alapján a társuláshoz 
tartozó azon települési önkormányzati képviselő-testületek részére teszik lehetővé, amelyek: 
- elfogadják a Társulás célját, 
- jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el, 
- vállalják a településnek a tárgyévi költségvetés tervezésénél alapul vett népességszáma utáni 

hozzájárulás, valamint a feladat-ellátási költségek (cél megvalósításához szükséges 
többletforrás) megfizetését. 

1.4. Az 1.3. pontban meghatározott társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei 
minősített többséggel hozott határozatukkal döntenek a Társuláshoz való csatlakozásról. 

2. A tagsági jogviszony megszűnése 

2.1. A Társulás bármelyik tagja a naptári év utolsó napjával a képviselő-testületének minősített 
többséggel hozott határozatával a Társulásból kiválhat. A kiválásról szóló határozatot legalább 6 
hónappal korábban kell meghozni és a Társulás tagjaival közölni. A kiváló tag köteles a tárgyévi 
vagyoni hozzájárulásának, továbbá a feladat-ellátási többletköltségek teljesítésére. 

2.2. A Társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával a társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e megállapodásban 
meghatározott kötelezettségének - különösen a jelen megállapodás VII. fejezet 2.1. pontjában 
vállalt költségek megfizetésének - ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 

IV. 
A TÁRSULÁS TAGNYILVÁNTARTÁSA 

1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venm, amely a határozatképesség és szavazati jog 
megállapításának alapja is. 

2. A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza: 

a tagönkormányzat megnevezését, székhelyét, lakosságszámát, 

a Társulásba való belépés időpontját, 

a Társulás által ellátott feladatok közül a Tag által vállalt feladatot (feladatokat), 

a Társulás működési költségeihez való hozzájárulás évi összegét és a befizetések kimutatását, 

8 Módosította a 7/2018{Vl.14.) TI. határozat 
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a feladat-ellátási költségek (cél megvalósításához szükséges többletforrás) összegét, 
befizetésének időpontját, 

a támogatásként kapott összeget, visszatérítendő támogatás esetében a visszafizetési 
kötelezettség teljesítését, 

a szavazati jogosultságot és a szavazati jog mértékét, 

a tagság megszűnésének időpontját. 

3. A tagnyilvántartást a hivatal vezeti.9 

v. 

A TÁRSULÁS SZERVEI ÉS INTÉZMÉNYEI 

A Társulás szervei: 
1. a Társulási Tanács, 
2. a Társulás elnöke, 
6. a Társulás munkaszervezetet nem hoz létre. A munkaszervezeti feladatokat a hivatal10vezeti. 

A Társulás intézményei: 

7. Tófeji „Mesesziget" Óvoda 

1. A Társulási Tanács 

1.1. A Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács. 
1.2. A Társulási Tanács a társult önkormányzatok polgármestereinek és alpolgármestereinek 

összességéből áll. 
1.3. A Társulási Tanács polgármester tagja helyettesítésének rendjéről a tagönkormányzat képviselő

testülete rendelkezik. 
1.4. A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályokat jelen megállapodás VI. fejezete 

tartalmazza. 
1.6.A Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre: 

a) Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének megválasztása, visszahívása, 

b) a tagi hozzájárulás, valamint a feladat-ellátási költségek (cél megvalósításához szükséges 
többletforrás) összegének megállapítása, 

c) Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása, 

d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés a Társulási Tanács által 
meghatározott szempontok alapján, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe 
vételével. Tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban 
résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése 
szükséges, 

f) jelen társulási megállapodás módosításának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a 
Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott 
döntése szükséges, 

9 Módosította a 3/2016.(Xl.30.) TT. határozat 
10 Módosította a 3/2016.(Xl.30.) TT. határozat 
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g) Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő képviselő

testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba, 

h) a Társulás költségvetésének megállapítása, annak végrehajtása, éves munkatervének, év végi 
beszámolójának és éves mérlegének elfogadása, 

i) a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a 
kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében, 

2. A Társulás Elnöke 

2.1. Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából titkos szavazással választja meg. A Társulási 
Tanács elnöke egyben a Társulás elnöke. 

2.2. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelen 
lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. A Társulás elnökének 
megválasztásához minősített többségi szavazat szükséges. 

2.3. Egy jelölt esetében, amennyiben a szavazás során a jelölt nem kapta meg a minősített többségi 
szavazatot, a jelölést és a választást - ugyanazon az ülésen egy alkalommal - meg kell ismételni. 
Kettő vagy több jelölt esetében az elnök az lesz, aki a szavazás során minősített többségi 
szavazatot kapott. Ha egyik jelölt sem kapta meg a minősített többségi szavazatot, második 
fordulót kell elrendelni. A második fordulóban csak a két legtöbb szavazatot kapott jelöltről kell 
szavazni. Az elnök az lesz, aki a szavazás során minősített többségi szavazatot kapott. 

2.4. Ha a második fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a minősített többségi szavazatot, a választást 
8 napon belül meg kell ismételni. 

2.5. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és 
más hatóságok előtt. Akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül 
alelnök látják el. 

2.6. Az elnök feladata: 

összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 2.6.1. 
2.6.2. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves 

beszámolójának elkészítéséről, 
a társulás mérlegét a tagok számára hozzáférhetővé teszi, 
felelős a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért, 

2.6.3. 
2.6.4. 
2.6.5. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 

működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, 
gondoskodik a Társulás számlavezetéséről, 2.6.6. 

2.6.7. intézkedik a MÁK Zala megyei Igazgatóságánál a Társulás törzskönyvi 
nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt, 

2.6.8. 
2.6.9. 
2.6.10. 

irányítja a Társulás gazdálkodását, 
a tagok nevében aláírja a támogatási szerződést, 
ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Társulási Tanács számára előír. 

2. 7. Az elnök megbízatása polgármesteri tisztségének betöltéséig áll fenn. 

2.8. Az elnök megbízatása megszűnik: 
- polgármesteri tisztségének megszűnésével, 
- a Társulási Tanács által történő visszahívással, 
- lemondással, 
- elhalálozással. 
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3. A Társulás Alelnöke 

3 .1. A Társulási Tanács saját tagjai sorából titkos szavazással alelnököt választ. 

3.2. Az alelnök személyére a Társulási Tanács elnöke tesz javaslatot. A Társulás alelnökének 
megválasztásához minősített többségi szavazat kell. 

3.3. Amennyiben a szavazás során egyik jelölt sem kapta meg a minősített többségi szavazatot, a 
jelölést és a választást - ugyanazon az ülésen egy alkalommal - meg kell ismételni. A második 
fordulóban csak annyi jelöltet kell megválasztani, ahány számánál fogva megfelel az alelnöki 
tisztségre még megválasztható tagok számának. Ha a második fordulóban csak egyik jelölt, vagy 
egyik jelölt sem kapta meg a minősített többségi szavazatot, a jelölést és a választást 8 napon 
belül meg kell ismételni. 

3.4. Az alelnök megbízatásának időtartamára, illetve a megbízatásuk megszunesere vonatkozó 
szabályok megegyeznek az elnök megbízatásának időtartamára és a megbízatásának 
megszűnésére vonatkozó szabályokkal. 

3.5. Az alelnök segíti az elnök munkáját, illetve akadályoztatása esetén - a Társulási Tanács által 
meghatározott helyettesítési rendben - teljes jogkörrel helyettesítik az elnököt. 

6. A Társulás Munkaszervezete 

6.1. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a II. fejezetben felsorolt feladat ellátására 
nem hoznak létre külön szervezetet, feladatainak ellátására a Baki Közös önkormányzati Hivatal 
Tófeji Kirendeltségét11 bízza meg. 

6.2. A hivatal feladata a Társulási Tanács döntéseinek előkészítése és feladatainak végrehajtása, az 
elnök munkájának segítése, így különösen: 

6.2.1. 
6.2.2. 
6.2.3. 

a Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági, és gazdálkodási feladatainak ellátása, 
a Társulás költségvetésének elkészítése, a költségvetés végrehajtása, 
a Társulási Tanács működésével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása. 

6.3. A Társulási Tanács határozza meg az ellátandó feladatokhoz igazodó, foglalkoztatotti létszámát. 

7.Tófeji „Mesesziget" Óvoda 

7 .1. A társulás települései az óvodai ellátás feladatait 2013. január l-től, az étkeztetési feladatokat 
2017.január l-től 12 a saját fenntartású, önálló jogi személyként működő, önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervként létrehozott intézménye a Tófeji „Mesesziget" Óvoda útján látja el. 

7.2. A Tófeji „Mesesziget" Óvoda ellátási területe: 13 

7.2.1.Óvodai feladatok ellátásánál:Baktüttös, Tófej, Pusztaederics települések közigazgatási 
területe. A szabad kapacitás kihasználása érdekében más településről is fogadhat ellátottat. 

7.2.2.Étkeztetési feladatoknál Baktüttös, Tófej, Pusztaederics, Csertalakos, Gutorfölde, 
Szentpéterfölde közigazgatási területe. A szabad kapacitás kihasználása érdekében más 
településről is fogadhat ellátottat. 

11 Módosította a 3/2016.(Xl.30.) TT. határozat 
12 Módosította a 3/2016.(Xl.30.) TT. határozat 
13 Módosította a 3/2016.(Xl.30.) TT. határozat 
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7 .3. Az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács határozza meg. 
Az intézményvezető tekintetében a foglalkoztatási jogviszony keletkezésével és megszüntetésével 
kapcsolatos jogokat a Társulást Tanács gyakorolják. Az intézmény alkalmazottai felett a 
munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. 

7.4. A Tófeji „Mesesziget" Óvoda feladatai különösen: 
7.4.1 Feladatukat 2011. évi CXC. tv. 4. §. 1. a.) óvodai nevelés feladatra vonatkozó 

szabályozás szerint látják el. 

7.4.2.Étkezési szolgáltatás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. §. (1.) bekezdés S.pontja szerinti szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 
és ellátásokhoz kapcsolódó étkezési szolgáltatás biztosítása. 

A Társulás által ellátott feladatok megvalósításának szakmai minimum követelményeit az 
ágazati törvények határozzák meg. 

7.5. Az Intézmény vezetője évente kétszer köteles beszámolni az intézmény tevékenységéről a 
Társulási Tanácsnak. 

7.6. Az intézmény feladatait Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. 

7.7. Az intézmény gazdálkodásának általános ellenőrzését a társulást létrehozó önkormányzatok 
belső ellenőre végzi. 

VI. 

A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE 

A Társulási Tanács ülése és döntéshozatali eljárása 

1. A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek 
mindegyike jóváhagyta a megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a 
megalakulását. 

2. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 
2.1. szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal, 
2.2. a társulási megállapodásban vagy a Társulási Tanács által meghatározott esetben, 
2.3. a Társulás tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára, annak 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, 
3. A Társulási Tanács ülését az elnök akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és vezeti. A 

Társulási Tanács ülését írásban, az ülés napját legalább 5 nappal megelőzően kell összehívni. A 
határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani. 

4. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint a fele jelen van, 
és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a társulást alkotó 
települések lakosságszámának egyharmadát. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot 
követő 8 napon belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni. 

5. A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a 
jelenlévő tagok szavazatainak a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát (egyszerű többség). 

6. Minősített többség szükséges: 
6.1. zá1t ülés elrendeléséhez a társulás vagyonával való rendelkezés és a társulás által kiírt 

pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános pályázat üzleti érdeket sértene, 
6.2. a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásához, 
6.4. az elnök, az alelnök megválasztásához, 
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6.5. a Társulás költségvetésének megállapításakor, a gazdálkodásáról szóló éves 
beszámolójának elfogadásakor, 

6.6. az egy lakosra eső hozzájárulás, valamint a feladat-ellátási költségek (cél 
megvalósításához szükséges többletforrás) megállapításakor, és a tagokat terhelő egyéb 
kötelezettségek megállapításakor, 

6.9. pályázat benyújtásáról való döntéskor, valamint a Társulási Tanács hatáskörébe utalt 
pénzeszközök felhasználásáról való döntéskor. 

6.10. abban az ügyben, amit a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata meghatároz. 

A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelenlévő 
tagok szavazatainak kétharmadát, és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 

7. A Társulási Tanács döntését ülésén, az elnök, az alelnök megválasztása esetében titkos 
szavazással, minden más esetben nyílt szavazással, határozattal hozza. 

8. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testületi ülésről 
készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az 
elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott társulási tag írja alá. 
A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő 15 napon belül megküldi a 
Kormányhivatal vezetőjének. 

11. A Társulási Tanács ülése nyilvános. 

12. A Társulási Tanács zárt ülést tart személyi üggyel kapcsolatos állásfoglalás esetén. 
13. A Társulási Tanács zárt ülést rendelhet el a társulás vagyonával való rendelkezés és a társulás 

által kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános pályázat üzleti érdeket sértene. 

14. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 

VII. 

A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE 
ÉS GAZDÁLKODÁSA 

1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. 
2. A Társulás költségvetésének bevételét az alábbi források biztosítják: 

2.1. Kötelező befizetés: 
2.1.1. A települési önkormányzatok tagi hozzájárulása, amelyet a tárgyévi költségvetésnél 

alapul vett települési népesség szám után számítva kell megfizetni két részletben -
az első részletet február 28-ig, a második részletet szeptember 30-ig a Tófeji 
Intézményfenntartó Társulás költségvetési számlájára. 
Az egy lakosra eső hozzájárulás összegét a Tanács évente külön határozatban 
állapítja meg. 
A Tagok megállapodnak abban, hogy az egy lakosra/ellátottra jutó hozzájárulás 
(tagi hozzájárulás) azonos összegben kerül megállapításra, tekintet nélkül arra, hogy 
a jelen társulási megállapodás II. fejezetében meghatározott feladatok közül a Tag 
az összes, vagy ennél kevesebb feladat ellátására társult, vagyis függetlenül a vállalt 
feladatok számától. 

2.1.2. A feladat-ellátási költségek (cél megvalósításához szükséges többletforrás) 
Társulási Tanács által megállapított összege. 

2.2 Saját elhatározáson alapuló befizetés: 
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A tag önkormányzatok átmenetileg szabad forrásának meghatározott időre szóló átengedése, 
meghatározott idejű forrásátadás, a Társulás feladatainak finanszírozása és fizetési 
kötelezettségének teljesítése érdekében. 

állami támogatás, hozzájárulás, 
pályázati forrás, 
gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás, 

2.3. Egyéb: 
2.3.1. 
2.3.2. 
2.3.3 
2.3.4. a Társulás vagyonának hasznosításából vagy átmenetileg szabad pénzeszközeinek 

lekötéséből származó kamat, 
2.3.5. egyéb bevételek. 

3. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan költségvetési határozatban állapítja meg. A 
költségvetés végrehajtásáról a Társulás munkaszervezete útján gondoskodik. 

4. A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács határozattal fogadja el. 

5. A Társulás nevében kötelezettséget a Társulás Elnöke vagy az általa felhatalmazott alelnök 
vállalhat, illetve jogosult az utalványozásra. A kötelezettség-vállalás, valamint az utalványozás 
ellenjegyzésére a hivatal vezetője vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. 
A számla feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács elnöke és az alelnök együttesen, vagy az 
elnök és a hivatal vezetője együttesen gyakorolják. 

6. A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait a hivatal 
látja el. A Társulás költségvetése magába foglalja az általa létrehozott és fenntartott költségvetési 
szervek költségvetését is. 

7. A Társulási Tanács elnöke évente írásban minden tagnak beszámol a költségvetésben lévő pénz 
felhasználásáról, a gazdálkodó szervezet gazdálkodásáról, a teljesített közös célú kiadásokról, a 
költségvetés teljes működéséről. 

8. Abban az esetben, ha a települési tag önkormányzat határidőben nem tesz eleget a jelen 
megállapodásban, illetve a Társulással szemben vállalt egyéb pénzügyi hozzájárulásának, illetve 
kötelező befizetési kötelezettségének, valamint a Társulás részére nem tesz eleget a Társulással 
kötött egyéb megállapodásban, illetve jogszabályban rögzített bármely visszafizetési 
kötelezettségének, akkor a Társulás munkaszervezete 30 napos határidő tűzésével szólítja fel a tag 
önkormányzatot fizetési kötelezettségének teljesítésére. Amennyiben a társulás elnöke által 
képviselt tagönkormányzat nem tesz eleget a fenti fizetési kötelezettségének, akkor az inkasszó 
benyújtására az előzőekben szabályozott eljárás szerint a Társulás bármelyik elnökhelyettese 
önállóan jogosult. 

VIII. 

TULAJDONOSI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 
GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

VAGYONI VISZONYOK 

1. A Társulás vagyonának köre: 
a feladatellátáshoz átadott vagyon, 
a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a Társulás közös 
tulajdonát képezi, 
pályázati úton megszerzett vagyon, 
egyéb vagyon 
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2. A Társulás vagyonának részét képezi a társulás döntésével szerzett, valamint a Társulás 
tevékenysége révén keletkezett vagyon. 

3. A Társulás vagyonával való rendelkezés jogát a Társulási Tanács gyakorolja. A Társulás 
vagyonát a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően felhasználni nem lehet. A vagyon 
szaporulata a Társulást illeti meg. 

4. A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal 
el kell számolni. Annak kiadására a Társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem 
veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a Társulás volt tagját a Társulással 
kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 

5. Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer: 
A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Társulási Tanács felelős. 
A Társulási Tanács a Társulás pénzügyi-gazdálkodási tevékenységének ellenőrzését a belső 

ellenőrön keresztül végzi. 
IX. 

VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 

1. A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulási Tanács rendelkezik és felelős a jogszerű 
felhasználásért. 

2. A Társulásnak - bármely támogatás lemondása esetén - a számára folyósított támogatást kamattal 
növelt összegben kell visszafizetnie a központi költségvetésbe. 

3. A fizetési kötelezettség esetén a kamat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
valamint az Ávr. 107.§. (3.) bek.-ben foglaltak alapján az Ávr. 105.§-a (4.) bek.-ben 

számított összeg, amelyet a támogatás igénybevétele napjától, a visszafizetés napjáig kell 
felszámítani. 

4. A Társulás a támogatás felhasználásáról, tárgyév december 31-ei fordulónappal, a mindenkori 
zárszámadás keretében és rendje szerint, a tényleges mutatók alapján köteles elszámolni. 

5. Amennyiben a Társulásnak az elszámolás alapján visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy azt 
köteles a központi költségvetésbe visszafizetni. 

6. Amennyiben a visszafizetési kötelezettség a 2. pont szerinti lemondást, vagy az 5. pont szerinti 
elszámolást követő 90 napon belül nem teljesül, akkor a Kincstár azonnali beszedési megbízást 
nyújt be a Társulás ellen. 

x. 

A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE 

1. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának folyamatos ellenőrzését a belső ellenőr végzi. 

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

1. A Társulás megszűnik, ha: 
a Társulás valamennyi tagja elhatározta a Társulás megszüntetését, 
a bíróságjogerős döntése alapján, 

2. amennyiben a tagok száma - kiválás vagy kizárás következtében - a társulásba tartozó települések 
képviselő-testületei számának fele alá csökken. A Társulás megszűnése esetén a tagok a 
megszűnés időpontjával bezáróan egymással kötelesek elszámolni. 
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3. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás 
tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. A Társulás megszűnése esetén a Társulás 
kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel. 

XII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen társulási megállapodás hatályba lépéséhez a társult önkormányzatok képviselő-testületei 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

2. A Társulás tagjai a jelen megállapodásból származó vitás kérdéseket tárgyalásos úton kívánja 
rendezni. Amennyiben megegyezésre nem kerül sor, akkor a vita eldöntését a Társulás tagjai 
bíróságtól kérik. 

4. Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv.) 87- 95.§.-ban foglaltak az 
irányadók. 

Záradék 

Jelen társulási megállapodást a Társulási Tanács módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan a 
2018. június 14 napján tartott ülésén a 7/2018.(VI.14.) számú határozatával jóváhagyta. 

apodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1/ A Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 7/2018.(VI.14.) TT határozat 
21 A Tófej Község Önkormányzata Képviselőtestületének 35./2018 .(VI.15. ), 
31 A Baktüttös Község Önkormányzata Képviselőtestületének 33./2018.(VI.15.) 
41 A Pusztaederics Község Önkormányzata Képviselőtestületének 31./2018 .(VI.15.) 

határozatai. 
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1. melléklet: 

S orsz. 

1 

2 

3 

A Társulás tagjainak neve, székhelye, lakosságszáma, és a tagokat megillető 
szavazatok 

A Társulás tagjainak neve, székhelye, lakosság száma 
és a tagokat megillető szavazatok száma 

Tagok neve Székhelye 
Lakosság száma 

(2012.01.01.) 

Baktüttös Község 
Önkormányzata 

8946. Baktüttös 
(képviseli 351 

polgármester, Tanácsköz utca 11. 

alpolgármester) 

Pusztaederics 

Község 
Önkormányzata 8946. Pusztaederics 

(képviseli Kossuth utca 1. 
171 

polgármester, 

alpolgármester) 

Tófej Község 
Önkormányzata 

8946. Tófej 
(képviseli 700 

polgármester, Rákóczi utca 15. 

alpolgármester) 

Szavazatok száma 

2 

2 

2 

12 



Okirat száma: T-1005/2018 

Módosító okirat 

A Tófeji „Mesesziget" Óvoda a Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által a 
2017. augusztus 3. napján kiadott 703-2/2017 számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - Tófeji Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Tanácsa 7 /2018(VI.14) számú határozatára figyelemmel a 
következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.3. pontja a következő 4.3.9. alponttal egészül ki: 

4.3.9.Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (a más funkcióba nem sorolt gazdasági ügyekkel 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése). 

2. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat kiegészül a 9. sorszámmal. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
. l""l' meg1e o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkció szám 

9 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Tófej,2018. június 14 



Okirat száma: T /1005-2/2018 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az áJlamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Tófeji „Mesesziget" Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki. 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Tófeji „Mesesziget" Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.Lszékhelye: 8946 Tófej, Alkotmány út 3 

címe 

1 Kon ha 8946 Tófej, Rákóczi utca 12. 

1 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01. 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Tófeji Intézményfenntartó Társulás 

2.2.2. székhelye: 8946 Tófej, Rákóczi út 15 

23Ak"lt' t'. l"d k"lt , t' . , k .. o segve es1 szerv 1oge o o segve es1 szervene 

megnevezése székhelye 

"Kincskereső" Általános Iskola és Óvoda 8946 Tófej, Alkotmány út 3 
Tófej 

3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1.megnevezése: Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 

3.1.2. székhelye: 8946 Tófej, Rákóczi út 15 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 



3.2.1. megnevezése: Tófeji Intézményfenntartó Társulás 

3.2.2.székhelye: 8946 Tófej, Rákóczi út 15 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
4.1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§(1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai nevelés. A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. §-a szerinti óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók 
óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelése. 
4.1.2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§. (1.) bekezdés S.pontja és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21.§-a szerinti szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 
és ellátásokhoz kapcsolódó étkezési szolgáltatás biztosítása valamint az 1993. évi 
III. törvény 62.§-a szerinti szociális, étkeztetés. 

4 2 A k""l ' v 'k .. o tsegvetes1 szerv oteve enysegene k 'JJ h, k' a am aztartas1 sza agazat1 l , esoro asa: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1.Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: A gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a 
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai 
nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. 

4.3.2.Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feltételei: Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő 
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása, az óvodai 
nevelés, ellátás 

4.3.3. Kizárólag az óvodai nemzetiségi nevelési feladatok ellátása. 

4.3.4.Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Köznevelési törvény szerinti 
működtetési feladatainak ellátása 

4.3.5. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: Az óvodai ellátottak és a köznevelési 
intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok 
ellátása. 

4.3.6.Intézményen kívüli gyermekétkeztetés: A rászoruló gyermekek intézményen 
kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése. 

4.3.7.Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben:A köznevelési intézményben a 
pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok 
ellátása. 

4.3.8.Szociális étkeztetés: A koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 
vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott 
legalább napi egyszeri meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése. 
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4.3.9. Máshova nem sorolt gazdasági ügyek. (a más funkcióba nem sorolt gazdasági 
ügyekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése). 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
. 1 "l , meme o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkció szám 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

8 107051 Szociális étkeztetés 

9 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

4.5 .. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

4.5.1.Óvodai feladatok ellátásánál:Baktüttös, Tófej, Pusztaederics települések 
közigazgatási területe. A szabad kapacitás kihasználása érdekében más településről is 
fogadhat ellátottat. 

4.5.2.Étkeztetési feladatoknál Baktüttös, Tófej, Pusztaederics, Csertalakos, Gutorfölde, 
Szentpéterfölde közigazgatási területe. A szabad kapacitás kihasználása érdekében más 
településről is fogadhat ellátottat. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a Tófeji Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. A 
vezető kinevezése pályázat alapján, határozott időre: S évre történik. Az 
intézményvezető felmentése Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 
hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a 
Társulás Elnöke gyakorolja. 

5.2. A költsé vetési szervnél alkalmazásban álló személ a: 

1 
közalkalmazotti jogviszony 

2 munkaviszon éről szóló 2012. évi 1. törvén 

3 ről szóló 2013. évi V. törvén 

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1.A köznevelési intézmény 
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6.1.1.típusa: óvoda 
6.1.2.alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. §-a szerinti óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 
6.1.3.gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdálkodási feladatait a Baki Közös 
Önkormányzati Hivatal Tófeji Kirendeltsége (8946 Tófej, Rákóczi út 15) látja el. 

6.2.A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

maximális 
feladat ellátási hely megnevezése tagozat megjelölése gyermek-, 

tanulólétszám 

1 Tófeji „Mesesziget" Óvoda 50 

6.3.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

ingatlan címe ingatlan vagyon feletti rendelkezés az ingatlan 
helyrajzi joga vagy a vagyon használati funkciója, célja 
száma joga 

1 
8946 Tófej, Alkotmány 116/3 használati jog óvodai nevelés 
út 3. 

2 
8946 Tófej, Rákóczi 117/3 használati jog konyha 
utca 12. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XIl.31.) Korm. rendelet 
5.§(4)bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Tófeji 
„Mesesziget" Óvoda 2018. június 14 napján kelt, napjától alkalmazandó 
T-1005 /2018 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: 

ph. 

Magyar Államkincstár 

4 



Társulási Tanács Elnöke 
8946. Tófej, Rákóczi u. 15. 

Tel./ Fax: 921569 - 064; Email: to(onk@gmail.com 

MEGHÍVÓ 

A Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 

2018. június 14-én 9 órakor tartandó ülésre 

A TÓFEJI KÖZÖSSÉGI HÁZ TÁRGYALÓTERMÉBEN 

Napirendi pontok: 

1./ Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa társulási 
megállapodásának módosítása 
2./Tófeji „Mesesziget" Óvoda módosító okiratának az elfogadása. 

5.1 Egyebek. 

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni ! 

Tófej, 2018. június 10. 
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