
Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 6-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2011.(I.6.) sz. önkormányzati határozat

Feladat Ellátási Szerződés jóváhagyására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat és a „Szülők, nevelők együtt Fegyvernek tanulóifjúságáért”
iskola alapítvány közötti Feladat Ellátási Szerződését a melléklet szerint
jóváhagyja.

Erről értesül:
1.) Dr. Tóth Sarolta a kuratórium elnöke
2.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Igazgatója Ambrus Dénes
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
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FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
székhely: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
statisztikai számjel: 15736534-8411-321-16.
nyilvántartási szám: 736536
adószám: 15409993-2-16.
képviseli: Tatár László, polgármester

a továbbiakban: Önkormányzat, valamint

 ,,Szülők, nevelők együtt Fegyvernek tanulóifjúságáért’’ iskola alapítvány
székhely: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 65.
statisztikai számjel: 18830352-9499-569-16.
nyilvántartási szám: Pk.62.325/1998/4.
adószám: 18830352-1-16.
képviseli: Dr. Tóth Sarolta, a kuratórium elnöke

mint Szolgáltató (ketten együtt: szerződő felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételekkel:

1. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV.
törvény (Ötv.) 8.§ rendelkezései alapján a nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése, sport (a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével) feltételeinek elősegítése,
feladatainak előmozdítása érdekében, jelen szerződésben foglaltak szerint a
Szolgáltató útján kívánja a továbbiakban biztosítani.

2. Az Önkormányzat jelen szerződés alapján átruházza Szolgáltatóra a nevelés, oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a helyi hagyományok őrzésével kapcsolatos
tevékenységek állami normatíván felüli támogatása, természeti értékek védelme,
továbbá hazaszeretetre való nevelés érdekében szervezett kirándulások, rendezvények
támogatása, tehetséggondozás elősegítése, az Intézmény tanulói által elért eredmények
kötelező jutalmazása kötelezettségeket.

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy jelen szerződés 2. pontjában foglalt feltételeknek
megfelelő személyek névsorát és minden olyan ismeretanyagát Szolgáltatónak átadja,
amely a feladatok ellátásához szükséges. Így a juttatás jogcímét a jogosult nevét,
lakóhelyét és jogosultságának kezdetét és végét.

4. A Szolgáltató által vállalt feladatok biztosítása és egészséges életmód közösségi
feltételeinek elősegítése teljesítését a Polgármesteri Hivatal művelődési felügyelője
szükség szerint ellenőrzi, annak bárminemű hiánya vagy sérelme esetén jelenteni a
polgármester felé.



5. A Szolgáltató évente december hó 31 napjáig köteles feladat-ellátási (szakmai)
beszámolót készíteni és benyújtani az Önkormányzat felé.

6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató, az Önkormányzat által
rendelkezésre bocsátott névsor alapján a sporttámogatásra, közösségi tér biztosítására
jelen szerződés aláírásának időpontjában jogosultakat felkeresi, a részükről jelentkező
igényeket felméri, és ezek alapján a további támogatás lehetőségeiről őket tájékoztatja.

7. Szerződő felek jelen, az ellátási szerződést határozott időre, megkötésének
időpontjától 2015 év december hó 31 napjáig terjedően kötik meg azzal, hogy a
határozott idő elteltével a szerződés megszűnik, és határozatlan idejűvé nem alakul át.

8. Szerződő felek amennyiben a szerződésben vállalt időtartam mindkét fél és a
Szolgáltató által végzett tevékenységet igénybe vevők megelégedésével telik el,
kinyilvánítják szándékukat újabb, határozatlan idejű szerződés megkötésére.

9. Szerződő felek ezen szerződésre 90 napos felmondási időt kötnek ki, mely
időtartamon belül bármelyik fél a szerződést külön indoklás nélkül a másik félhez
intézett írásbeli bejelentéssel felmondhatja.

10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés időtartamára az
Önkormányzat a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatok elvégzéséhez a
forrást az Alapítvány biztosítja, továbbá az Önkormányzat az Orczy Anna Áltlános
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat éves költségvetésében jóváhagyott
előirányzattal támogatja, efölötti igény nem kerül elismerésre.

11. A Szolgáltató a támogatási összeggel köteles tételesen elszámolni az Önkormányzat
felé.

12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szolgáltatási szerződésekre,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. az irányadó.

13. Jelen megállapodást az Önkormányzat képviselőtestülete az 1/2011.(I.6.) sz.
képviselőtestületi határozatával jóváhagyta.

14. Szerződő felek megállapodnak abban hogy a szerződés különböző pontjaiban írt
,,Önkormányzat”-i feladatokat az Orczy Anna Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálaton keresztül látja el.

Kelt: Fegyvernek, 2011. január 06.

……………………………………………. ……………………………………
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Alapítvány


