
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyrészről 

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása, mint 

fenntartó, szolgáltató önkormányzati társulás 

 

képviseli: Takács Péter elnök 

címe: 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

adószáma: 15821496-1-19 

KSH szám: 15821496-8510-327-19 

telefonszám: 87/435-055 

e-mail: mapatik@hu.inter.net 

 

másrészről 

Sáska Község Önkormányzata, mint szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat 

képviseli: Kovács Nándor János polgármester 

címe: 8303 Sáska, Rákóczi út 4. 

adószám: 15427999-1-19 

KSH száma: 15427999-8411-321-19 

telefonszám: 87/510-344 

e-mail: polgarmester@saska.hu 

között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 

 

I. Előzmények: 

 

1. Felek rögzítik, hogy Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulása, fenntartásában működik Monostorapáti településen a Mesevirág Óvoda és 

Bölcsőde, melynek székhelye 8296 Monostorapáti, Óvoda utca 5. 

 

II. Megállapodás 

 

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a 

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

továbbiakban Gyvt.) 96. § (1) bekezdése, 97. §-a, valamint a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. §-a alapján a feladatot átadó 

önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 42.§-ában meghatározott a gyermekvédelmi 

alapellátások körébe tartozó  bölcsődei ellátására Sáska Község Önkormányzat megbízza 

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulását. 

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai  Intézményfenntartó Társulása, vállalja, 

hogy e feladatot az általa fenntartott intézmény, a Monostorapáti Mesevirág Óvoda és 

Bölcsőde (székhelye: 8296 Monostorapáti, Óvoda u. 5.) útján megszervezi és a 

mindenkori jogszabályok szerint ellátja.  

 

3. Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása, működteti az 

1. pont szerinti bölcsődét és ellátja a bölcsődéhez kapcsolódó feladatot a működési 

engedély jogerőre emelkedésének napjától kezdődően határozatlan időre a szolgáltatást 

igénybe vevő önkormányzat számára a rá vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, 

illetve szakmai és etikai normák szerint. 
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4. Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai  Intézményfenntartó Társulása, a szabad 

férőhelyek függvényében gondoskodik a sáskai lakóhellyel rendelkező gyermekek 

bölcsődei ellátásáról.  

 

5. Sáska Község Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt témakörben 

elsősorban Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulásával 

működik együtt, ugyanezen feladatellátására egyeztetést megelőzően nem ad másnak 

megbízást. 

 

6. A fenntartó azaz Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulása, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjról, továbbá térítési díj csökkentés és elengedés 

feltételeiről rendeletet - a szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatot véleményének 

kikérésével – alkot, és azt kihirdetésre megküldi Sáska Község Önkormányzatának. 

Térítési díj csökkentése, vagy elengedése esetén a szolgáltatásért ténylegesen befizetett 

díj és a rendeletben megállapított térítési díj különbözetét a lakóhely szerinti 

önkormányzat fizeti meg. 

 

7. Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai  Intézményfenntartó Társulása, teljesíti 

valamennyi, a szerződés tárgyát képező szolgáltatáshoz a mindenkor hatályos 

jogszabályok értelmében kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget. Monostorapáti és 

Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása, tudomásul veszi hogy köteles 

a bölcsődei szolgáltatás számára előírt nyilvántartásokat vezetni az adatkezelési és az 

adatvédelem szabályainak és egyéb jogszabályok betartásával, és köteles azokat a 

feladatot átadó önkormányzat számára bemutatni. 

 

8. Sáska Község Önkormányzata köteles teljesíteni a jogszabályokban meghatározott 

adatszolgáltatási kötelezettséget akként, hogy a Fenntartó által írásban kért adatokat 

köteles írásban rendelkezésre bocsátani. Az adatszolgáltatás során Sáska Község 

Önkormányzata köteles a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket 

betartani, és az adatszolgáltatási kötelezettségét az ott meghatározott korlátok között 

teljesíteni. 

 

9. Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködésük zavartalansága érdekében 

kapcsolattartókat jelölnek ki: 

 

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása, részéről 

kapcsolattartó: Takács Péter társulás elnöke  

Elérhetősége:    06-30-4445179 

 

Feladatot átadó önkormányzat részéről: 

kapcsolattartó: Kovács Nándor  

elérhetősége:06-30-3781550 

 

a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a felek írásban kötelesek 

értesíteni egymást. 

 

10. Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai  Intézményfenntartó Társulása, a bölcsődei 

ellátásért jogosult a normatíva közvetlen igénylésére és igénybevételére. Sáska Község 
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önkormányzata hozzájárulása minden évben megegyezik a mindenkori feladatra jutó 

állami támogatással, normatívával. 

 

11. A szolgáltatást nyújtó önkormányzatok egészíti ki az intézmény költségvetését a 

tevékenységi körébe tartozó saját bevételeivel. A bölcsőde működése során szerzett 

vagyonszaporulat Monostorapáti község  Önkormányzata, mint ingatlantulajdonos  

tulajdonát képezi. 

 

12. A költségvetési előirányzatok felhasználására az államháztartásról szóló 2011. CXCV. 

törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Korm. rendelet vonatkozó előírásait kell alkalmazni. 

 

13. A szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat joga az átadott feladat ellenőrzése, szakmai 

hiba, hiányosság esetén az illetékes szerv felé jelentéssel élhet. 

 

14. Panaszjog gyakorlása a Gyvt. 36. §-ban foglaltak az irányadók, melyről az 

intézményvezető jelzéssel él a Fenntartó felé. Sáskai gyermek érintettsége esetén a 

Fenntartó a beérkezett panaszról tájékoztatja Sáska Község Önkormányzatát, majd a 

panasz orvoslása érdekében nyolc napon belül egyeztetnek. 

 

15. A szolgáltatást nyújtó önkormányzatok a költségvetési támogatás, a pénzügyi 

hozzájárulás felhasználásáról minden költségvetési év végével – a zárszámadás keretében 

– elszámol. Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 

évente egyszer – legkésőbb a zárszámadás elfogadás határnapjával – beszámol Sáska 

Község Önkormányzatának a bölcsőde tárgyévi működéséről. 

 

16. Jelen szerződést a felek írásban mondhatják fel a megállapodás által érintett bölcsődei 

ellátás folyamatos biztosítása és a megállapodással érintett jogok és kötelezettségek 

körültekintő érvényesítése mellett. A felmondási idő három hónapnál kevesebb nem 

lehet. 

 

17. A felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötésére a szerződés módosítására, 

illetve megszüntetésére az érintett önkormányzatok képviselő-testületei jogosultak, és e 

jogukat másra nem ruházhatják át. 

 

18. Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai  Intézményfenntartó Társulása szavatolja, 

hogy a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételekkel a szükséges hatósági 

engedélyekkel rendelkezik. 

 

19. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből származó, esetleges vitás 

kérdéseket egymás között, elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Jelen 

szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a hatályos 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. Amennyiben vitás kérdéseiket egyeztetés útján 

rendezni nem tudják, úgy kiköti a Tapolcai  Járásbíróság  kizárólagos illetékességét. 

 

 

 

A szerződés mellékletét képezik a szerződő önkormányzatok képviselő-testületeinek 

jóváhagyó határozatai. 
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Ezt a megállapodást aláíró felek elolvasás és egységes értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt aláírták. 

 

Monostorapáti, 2018………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………… Jóváhagyó határozat száma: 

Kovács Nándor János polgármester …………………………… 

Sáska Község Önkormányzata 

 

 

 

 

…………………………………… 

Takács Péter elnök Jóváhagyó határozat száma: 

Monostorapáti és Hegyesd Község Önkormányzata       17/2018.(X.17.)Társulási Tanács hat. 

Intézményfenntartó Társulása 

Társulási Tanácsa 

 

 

 

 


