Tisztelt Képviselők!
A Halászi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, Varga Melinda jelezte, hogy a Bölcsőde szabad
kapacitása terhére szeretnének környékbeli településeken lakó gyermekeket is felvenni. Az
intézményvezető elmondása alapján Darnózseli, Lipót, Hédervár, és Máriakálnok településekről is
érkeztek ilyen irányú igények a szülők részéről.
A gyermekek beíratásának feltétele, hogy az intézmény székhelye szerinti település és a gyermek
lakóhelye szerinti település előzetesen megállapodjon erről a lehetőségről.
A szabad kapacitás kihasználatlansága esetén az állami támogatás arányos részét vissza kell
fizetni, ezért javasolt a megállapodások megkötése.
Mindez az érintett önkormányzatoknak sem előnyt, sem hátrányt nem jelent, csupán - az ezen
gyermekek után járó - az állami támogatás igénylésére teremt jogalapot.
Az előterjesztés mellékletét képezi a feladat-ellátási szerződés tervezete. Ebben szerződő félként
Darnózselit jelöltük meg, de - amennyiben ezzel a képviselő-testület egyetért - hasonló tartalmú
szerződés megkötésére kerülhet sor a felsorolt további három településsel is.
A szerződések megkötésére azt követően kerülhet sor, hogy az érintett önkormányzatok
Képviselő-testülete a polgármestert erre felhatalmazta. Az aláírásokat követően kérnünk kell a
működési engedély módosítást, továbbá ezt megelőzően az intézmény alapító okiratát is
módosítani szükséges.
Halászi, 2014. március 13.
dr. Kránitz Péter
jegyző
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)
bölcsődei ellátásra
Jelen megállapodás létrejött egyrészről
név: Halászi Község Önkormányzata, mint megbízott önkormányzat
cím: 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38.
törzskönyvi nyilvántartási azonosító (PIR): 366618
képviseli: Majthényi Tamás polgármester
másrészről
név: Darnózseli Község Önkormányzata, mint megbízó önkormányzat
cím: 9232 Darnózseli, Ady E. u. 8.
törzskönyvi nyilvántartási azonosító (PIR): 366883
képviseli: Fazekas Zoltán polgármester
(a továbbiakban: Felek) között, az alábbiak szerint:
1. A Felek rögzítik, hogy Halászi Község Önkormányzata Halászi Óvoda és Bölcsőde
elnevezéssel olyan intézményt tart fenn, mely a gyermekek bölcsődei ellátására érvényes
működési engedéllyel rendelkezik.
2. Az érintett Felek Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének … határozata,
valamint Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testületének … határozata alapján jelen
feladatellátási szerződés keretében megállapodnak, hogy a bölcsődés korú, Darnózseli
Községben lakcímmel rendelkező gyermekek a bölcsődei gondozást a Halászi Község
Önkormányzata fenntartásában lévő, jelen megállapodás 1. pontjában megnevezett
intézményben - kizárólag annak szabad kapacitása esetén - vegyék igénybe, a halászi
lakosokkal azonos feltételekkel.
3. A bölcsődei gondozást igénybe vevők esetében az intézmény házirendjének betartásáról,
valamint a gyermekeknek az intézménybe történő és hazaszállításáról a törvényes képviselő
köteles gondoskodni. A gyermekek étkeztetéséért étkezési térítési díjat kell fizetni.
4. A megbízó önkormányzat az e szerződés szerinti feladat ellátásáért a megbízott önkormányzat
részére hozzájárulást nem fizet.
5. A nevelési évben a megbízó önkormányzat közigazgatási területéről beiratkozott gyermekek
számáról, adatairól a megbízott önkormányzat folyó év október 15-ig tájékoztatást ad.
6. A Felek jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor felmondhatják vagy módosíthatják,
közös megegyezés hiányában 1 hónapos határidővel mondhatják fel.
7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló hatályos
törvény rendelkezései az irányadók.
8. Jelen szerződésből fakadó jogvita esetére a Felek a hatáskörrel rendelkező Mosonmagyaróvári
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői, a Képviselő-testülettől kapott felhatalmazás
alapján a szerződést a szükséges egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Halászi, 2014……………………
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