
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
Óvodai ellátásra 

 
 
 
Amely létrejött 
Beleg Község Önkormányzata(székhelye: 7543Beleg, Kossuth utca 97; a továbbiakban: 
megbízó önkormányzat) képviseletében Tamás Csaba polgármester és Veszner József címzetes 
főjegyző, valamint 
Kutas Község Önkormányzata(székhelye: 7541Kutas, Petőfi utca 70.; a 
továbbiakban:megbízott önkormányzat) képviseletében Ütő Szabolcs polgármester és Pintér 
Csilla jegyző között (a megbízó önkormányzat és a megbízott önkormányzat együtt a 
továbbiakban: felek) az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:  
 
1. A felek megállapodnak abban, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a megbízó önkormányzat, a Mötv. 13. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott, - Beleg községben nem biztosított- óvodai ellátásról, a 
megbízott önkormányzattal kötött, jelen feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: 
szerződés) alapján gondoskodik. 
 

2. A felek megállapodnak abban, hogy megbízó önkormányzat közigazgatási területéről a 
Belegi Pitypang Óvodában nem elhelyezhető óvodáskorú gyermekeket a megbízott által 
fenntartott Kutasi Micimackó Óvoda (7541 Kutas, Petőfi utca95.), mint nem kötelező 
felvételt nyújtó köznevelési intézmény felveszi, és ott óvodai ellátásban részesíti. A kutasi 
óvodába járó gyermekek kiséréséről a megbízó önkormányzat gondoskodik. 
 

3. Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek által igénybe vett óvodai nevelési szolgáltatások 
után a törvényes képviselők térítési díjat a megbízott önkormányzat közigazgatási területéről 
felvett gyermekekkel azonos mértékben és módon fizetnek. Az óvodai ellátásban részesülő 
gyermekek pedagógiai szakmai szolgáltatásban a megbízott önkormányzat közigazgatási 
területéről felvett gyermekekkel azonos módon részesülnek. 
 

4. A megbízó önkormányzat az e szerződés szerinti feladat ellátásáért, a közigazgatási 
területéről bejáró gyermekenként, a finanszírozási terv szerint hozzájárulást fizet, mely 
havonta kerül átutalásra a megbízott önkormányzat 11743033-15398556 számú 
költségvetési elszámolási számlájára. 
 

5. A hozzájárulás összegét a felek költségvetési évenként a megbízott önkormányzat által 
fenntartott óvodába járó gyermek után, az egy óvodásra jutó, állami forrással és étkezési 
költségtérítéssel nem fedezett tervezett működési kiadások alapulvételével állapítják meg 
tárgyév február 15. napjáig. A felek a fizetendő hozzájárulás mértékéről először 2015. 
szeptember 15-ig, ezt követően pedig minden év költségvetésének elfogadásáig 
egyeztetést folytatnak, mely alapján finanszírozási terv készül. 

 
6. A felek a tényleges költségekkel, illetve a feladatra ténylegesen járó állami támogatással a 

megbízó önkormányzat közigazgatási területéről az 5. pontban leírtak alapján számított 
tényleges létszám figyelembe vételével a tárgyévet követő április 30. napjáig számolnak el 
egymás közt. A különbözetet a felek egymás között rendezik. 
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7. A nevelési évben Beleg település közigazgatási területéről beíratható gyermekek számát a 
felek az évi beiratkozási határidő lejártát követő 15 napon belül határozzák meg .Abban is 
megállapodnak, hogy a Kutasra beíratott gyermekek a tankötelezettség kezdetéig a kutasi 
óvodába járnak, függetlenül attól, hogy a belegi óvodáskorúak számának változása azt 
indokolttá teszi-e vagy sem.  

 
8. A megbízott önkormányzat tárgyév február 15-ig tájékoztatja a megbízó önkormányzatot 

az óvodai ellátásra (értelemszerűen az egy gyermekre) jutó állami forrás összegéről, a 
tényleges bekerülési költségekről. 

 
9. E szerződést a felek 2015. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig terjedő 

határozott időtartamra kötik meg. A felek e szerződést a nevelési évet megelőzően, az 
óvodai beiratkozás időpontja előtt három hónappal mondhatják fel. 

 
10. A megbízott önkormányzat a megbízó önkormányzat által vállalt fizetési kötelezettség 

nem teljesítése esetén, a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás 
(inkasszó) benyújtására jogosult. Amennyiben az inkasszó nem behajtható, akkor a 
tartozásra a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot számol fel a 
megbízott önkormányzat. 

 
11. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései az irányadóak. 

 
12. E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező területileg illetékes 

bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
A szerződést az érintett önkormányzatok polgármesterei és jegyzői, mint az önkormányzatok 
képviselői a szükséges egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag 
írják alá.  
 
Kutas, 2015. _________. __. 
 
 
 
Kutas Község Önkormányzat képviseletében: 
 
 
 Ütő Szabolcs Pintér Csilla 
 polgármester jegyző 
 
 
Beleg Község Önkormányzata képviseletében: 
 
 
 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester aljegyző 
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Záradék: 
 
Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződést __/2015. 
(__.__.) önkormányzati határozatával jóváhagyta. 
 
 

PH 
 
 Ütő Szabolcs Pintér Csilla 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződést __/2015. 
(__.__.) önkormányzati határozatával jóváhagyta. 
 
 

PH 
 
 
 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester aljegyző 
 
 


