
FELADAT-ELLÁTÁSI  SZERZŐDÉS 

 

Óvodai ellátásra 
 

amely létrejött, 

 

Fertőboz Község Önkormányzata, székhelye: 9483 Fertőboz, Fő u. 17. (a továbbiakban: 

Megbízó önkormányzat) képviseletében: Tóth József polgármester, 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata, székhelye: 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. ., (a 

továbbiakban: Megbízott önkormányzat) képviseletében: Csorba János polgármester, 

 

között (továbbiakban együtt: felek) az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a megbízó önkormányzat Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§. 

(1) bekezdésének 6. pontjában meghatározott óvodai ellátásról, mint helyben 

biztosítandó közfeladatról,  – mivel a  Megbízó önkormányzat a szakmai feltételeknek 

nem felel meg  és nem tud saját maga intézményt fenntartani – a Megbízott 

önkormányzattal kötött, jelen feladat-ellátási szerződés alapján gondoskodik a Mötv. 

87.§-a alapján. 

 

2. A Megbízó önkormányzat közigazgatási területéről az óvodás korú gyermekeket a 

Megbízott által fenntartott Nagycenki Aranypatak Óvoda (9485 Nagycenk, Szent Imre 

u. 2. ) – mint kötelező felvételt nyújtó köznevelési intézmény – az alapító okiratban 

meghatározott létszámkerete terhére felveszi, és óvodai nevelésben részesíti. 

 

3. Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek által igénybe vett szolgáltatások után a 

törvényes képviselők az étkezési térítési díjon kívül egyéb díjat nem fizetnek. Az 

óvodai étkezési támogatást Nagycenk Nagyközség Önkormányzata igényli az óvodai 

nevelési támogatásokkal együtt. 

 

4. Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek a Megbízott önkormányzat közigazgatási 

területéről felvett gyermekekkel azonos módon részesülnek az óvodai 

szolgáltatásokban. 

 

5. A Megbízó önkormányzat az e szerződés szerinti feladat ellátásáért a Megbízott 

önkormányzat által fenntartott óvodába járó gyermekek után, az egy óvodásra jutó, 

állami forrással és étkezési költségtérítéssel nem fedezett tervezett működési 

kiadásokra hozzájárulást nem fizet.  

 

6. A nevelési évben Fertőboz település közigazgatási területéről beiratkozott gyermekek 

számáról, adatairól a Megbízó önkormányzat tárgyév február 15-ig tájékoztatást kap. 

 

7. A Megbízott önkormányzat jogosult az intézményi költségvetés és annak módosítása, 

illetve zárszámadásának elfogadására. A Megbízó önkormányzat előzetes egyeztetésre 

az elfogadást megelőzően nem tart igényt.  



 

8. E szerződést a felek 2013. július 1. napjától határozatlan időtartamra kötik. 

 

9. A felek a szerződést a nevelési évet megelőzően, az óvodai beiratkozás időpontja előtt 

1 hónappal mondhatják fel. 

 

10. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

11. E szerződésekből eredő jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező Soproni 

Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői a szerződést a szükséges egyeztetések 

lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

Z á r a d é k : 

 

Jelen feladat-ellátási szerződést  

 

- Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

………………………….. számú képviselő-testületi határozatával, 

- Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

…………………….. .számú képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá. 

 

Nagycenk, 2013. 

 

 

 

 

  Csorba János            Tóth József 

  polgármester            polgármester 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat   Fertőboz Község Önkormányzat 

       Képviselő-testülete nevében         Képviselő-testülete nevében 

 

 

Kötelezettségvállalással egyetért: ……………………….  

 

         Percze Szilvia 

          jegyző 

 

Ellenjegyezte: ……………………….. 

         Markóné Kubicsek Erika  

           pénzügyi előadó 


