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Feladatellátási szerződés
óvodai nevelési feladatok ellátására
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egytésnől a Pusztaottlaka Község Önkormányzata (székhelye: 5665 Pusáaottllka, 'i-
Felszabadulás u.10, képviseli: Simonka György polgármester) mint megbiző (a továbbiakban:
Megbízó),

másrészről Medgyesegybáza Yárosi Önkormányzata (székhelye: 5666 Medgyesegyháza
Kossuth tér 1. képviseli: Ruck Márton polgármester) mint megbizott (a továbbiakban:
Megbízott) között az alábbiak szerint:

1. Megbízó a Magyarország helyi önkormrányzatafuől szőlő 20ll. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatérozott óvodai ellátás, mint kötelező
önkormányzatif eladatokellátásávalmegbizzaMegbízottat.

2. Megbízott az I. pontban meghatátozott feladatot Medgyesegyhara és Pusztaottlaka
te lepülé s ek kö zigazgatás i terül etén l átj a e l.

3. Megbízott a feladatellátást a fenntartásában lévő Medgyesegyházi Yatázserdő Óvoda
költségvetési intézményén keresztül látja el, az az intézmény székhelyén, 5666
Medgyesegyháza, Hősök u, 2. szám alatt.

4. Megbízott a szerződésben rögzített feladatok ellátásához sztikséges alapító okirat
módosítást elvégzi.

5. Felek a szeruődés 1. pontjában meghatátozott feladatok ellátásával kapcsolatban
felmerülő költségek viseléséről az aléhbiak szerint állapodnak meg:
A feladatellátás finanszírozásátt az intézményt fenntartó önkormányzat, Megbízoít
igényli meg. Megbízott hatátozza meg az intézmény éves költségvetését, mint
fenntartó. Az intézmény költségvetését elfogadás előtt véleményezésre meg kell
küldeni a Megbíző önkormányzat polgármesterének. Az intézmény működéséhez
sziikséges állami ftnanszírozáson felüli többlet kiadásokat (nem beruházási, felújítási
jellegű) Megbíző és Megbízott közösen kötelesek viselni az intézményi ellátásban
részesülő gyermekek állandó lakóhelye szerinti arányban.

6. A feladat ftnanszirozás igénylése, valamint az azzal valő elszámolás Megbízott
feladata.

7. Megbízó az önkormányzati támogatás összegét negyedévente negyedévet követő hó 5.
napjáig utalja átMegbízott11733137-15344083 számú számlájfua.Megbíző az utolsó
negyedév támogatás összegét targyév december 22-igutalja a Megbízott számlájára.

8. Megbíző az intézményt szakmai szempontból ellenőrizheti, melyet közoktatási
szakértő i génybevételéve l v é gez.

9. Megbízott köteles a
dokumentumokat átadni,

ellenőrzésekhez szükséges
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10. A feladatellátáshoz szükséges személyi feltételeket a jogszabályok betartásával

Megbízott biáosítja. A munkáltatói jogok gyakorlását jelen szerződés nem érinti.

11. A feladatellátáshoz szükséges helyiségeket és tárgyi eszközöket Megbízott biztosítja.

I2.Megbíző vállalja a pusáaottlakai gyermekek busszal történő elszáIlítását a

feladatellátás helyszínére. Amennyiben erre a céIra az intézmény állami ftnanszirozást
igényelhet annak összege az óvodabusz szolgáltatásra vonatkozó külön megállapodás
alapján aMegbizőt illeti meg.

13. Megbízott köteles minden év február 28-ig az előző költségvetési évről a Megbízó felé

szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. A pénzügyi elszámolásnál csak a tárgyév
januar 1. _ december 31. közötti teljesítések és kifizetések vehetőek figyelembe.

14. A Megbízott köteles azintézmény alapító okiratának módosítása esetén a módosítás
egy példányarrak megküldésével annak keltétől számított 15 napon belül írásban
táj ékoztatni a Me gbízót.

1 5. Jelen szerződés 20 13 . j úlius 1 -j ei hatálly aI hatér ozatlan időtartamra j ön létre.

16. A szeruődést felmondani mindkét féI részéről kizárőlag a nevelési évltanítási év

végével, legkorábban július- augusztus hónapokra lehet. A felmondási szándókot
marcius 31. napjáig írásban kell a másik fóllel közölni.

17. Felek jelen szerződés értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a

Battonyai Városi Bíróság illetékességi körébe utalják.

18. A felmondás és a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal a

felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozőan álláspontjukat egyeztetni. amelyről
jegyzőkönyv készül.

19. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Mötv., a NKt. a Ptk., valamint a

' vonatko zó e gyéb j o gszabályok rende lkezé s ei az ir ány adő ak.

Felek kijelentik, hogy a szeruődés szövegét elolvasták, megértették és mint akaratukkal
mindenben egyezőt Pusáaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4512013.
(V.29.) Kt. hatátozat, valamint Medgyesegyhaza Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének l07l20l3. (V.29.) KL hatérozat alapján alulírott helyen és napon cégszerűen
aláírták.

Pusáaottlaka, 2013.június 3. _*__ Medgyesegyháza, 2013 . június 3.

Megyesegyhána, 2013. junius 3.
Pénágyúilenjegyzés, ( r,"/
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