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ELŐTERJESZTÉS 
 

Tárgy:  Feladat ellátási megállapodás 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) ,(4) bekezdése 
arról rendelkezik, hogy köznevelési intézményt az állam, a törvény keretei között nemzetiségi 
önkormányzat, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerint nyilvántartásba vett egyház, vagy annak belső 
egyházi jogi személye (továbbiakban együtt: egyházi jogi személy), továbbá más szervezet vagy 
személy alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát - jogszabályban foglaltak 
szerint - megszerezte. Óvodát települési önkormányzat is alapíthat és fenntarthat. Az Nkt. 74. § (2) 
bekezdése alapján az óvodai nevelésről a települési önkormányzat intézmény alapítása és 
fenntartása vagy köznevelési szerződés útján gondoskodik. 
 
Lovas községgel több évtizedes múltra tekint vissza az együttműködés jelenleg is 8 lovasi kisgyermek 
jár az alsóörsi óvodába. A korábbi együttműködési megállapodás lejár. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt megállapodás aláírására felhatalmazni 
szíveskedjenek. 
  
Alsóörs, 2021. május 20. 
 

Tisztelettel : 
       Hebling Zsolt 
       polgármester 

 
 

FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről: Lovas Község Önkormányzata (8228, Lovas, Fő utca 8.) képviseletében 
eljár: Ferenczy Gáborné polgármester,  
másrészről Alsóörs Község Önkormányzata (8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u.49.) képviseletében 
eljár: Hebling Zsolt polgármester,  
együttesen: a Felek között, 
 
az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:  

 
I. Előzmények 

 
1. A felek egyezően rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 6. pontja alapján az óvodai 
ellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladata.  

 
2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) ,(4) 

bekezdése arról rendelkezik, hogy köznevelési intézményt az állam, a törvény keretei között 
nemzetiségi önkormányzat, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerint nyilvántartásba vett 
egyház, vagy annak belső egyházi jogi személye (továbbiakban együtt: egyházi jogi személy), 
továbbá más szervezet vagy személy alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának 
jogát - jogszabályban foglaltak szerint - megszerezte. Óvodát települési önkormányzat is 
alapíthat és fenntarthat. Az Nkt. 74. § (2) bekezdése alapján az óvodai nevelésről a települési 
önkormányzat intézmény alapítása és fenntartása vagy köznevelési szerződés útján 
gondoskodik. A Magyar Államkincstár értelmezése alapján a köznevelési szerződés kifejezést 
az Nkt. 31. § (2) bekezdés e) pontja települési önkormányzatok között nem értelmezi. Előzőekre 
tekintettel a Felek az óvodai feladatok ellátására, a köznevelési szerződésre irányadó 
szabályoknak megfelelő tartalommal feladatellátási megállapodást kötnek egymással. 
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3. Lovas Község Önkormányzata az Nkt. 74. § (2) bekezdése alapján az óvodai nevelésre 

vonatkozóan megállapodással rendelkezett 2013 november 05-óta - melyet több alkalommal 
módosítottak - Alsóörs Község Önkormányzatával. Mindezekre tekintettel a Felek az 
alábbiakban állapodnak meg. 

II. A megállapodás tárgya 
 
4. Alsóörs Község Önkormányzata jelen feladatellátási megállapodás meghatározottak szerint 

óvodai ellátást biztosít Lovas Község Önkormányzata óvodás korú gyermekei számára. 
Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a megállapodás vonatkozásában lovasi gyermeknek 
minősül a személyi adatai és lakcímnyilvántartás adatai szerint lovasi állandó lakóhellyel 
rendelkező gyermek. Felek megállapodnak abban, hogy az óvodai nevelést Alsóörs Község 
Önkormányzata a természetben Alsóörs, Óvoda. u.2. szám alatt található, Napraforgó Óvoda 
és Bölcsödében biztosítja a lovasi gyermekek számára.  

 
III. A megállapodás tartalma 

 
5. Alsóörs Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a lovasi gyermekek számára a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 33. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott alábbi 
köznevelési feladatokat biztosítja: 

a) az óvodai foglalkozást és a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási és 
magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű 
gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozást a rendelkezésre álló 
tárgyi és személyi feltételek figyelembevételével      

b) a gyermekek - rendeletben meghatározott - egészségfejlesztését, a kötelező 
rendszeres egészségügyi felügyeletét.  

  
6. Az óvodai ellátást igénybe vevő gyermek – az óvodai nevelési napokon – a szülő, vagy más 

törvényes képviselő által megfizetett térítési díj ellenében étkezésre jogosult. Az étkezési 
térítési díj a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
hatályos rendelkezései szerint kerül megállapításra. 

 
7. Alsóörs Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy – az alsóörsi lakóhellyel 

rendelkező gyermekekkel azonos módon – térítésmentesen, illetve a szülő, vagy más törvényes 
képviselő által fizetendő térítés ellenében biztosítja az alábbi egyéb óvodai szolgáltatásokat: 

a) zeneovi,  
b) óvodai úszásoktatás  
c) gyermektánc 
d) egyéb programok 

 
8. Az egyéb óvodai szolgáltatások díját az Óvoda intézményvezetője jogosult meghatározni.  

 
9. A Felek megállapodnak abban, hogy Alsóörs Község Önkormányzata valamennyi óvodai 

ellátást igénylő lovasi gyermek felvételét biztosítja, a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde Alapító 
Okiratában foglalt férőhelyek figyelembevételével.  E kötelezettség teljesítése érdekében Lovas 
Község Önkormányzata vállalja, hogy az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező óvodás 
korba lépő gyermekek létszámát az esedékes nevelési év megkezdése előtti január hónap 
utolsó munkanapjáig írásban megküldi Alsóörs Község Önkormányzatának a beiratkozási 
igények megjelölésével (melyik lovasi gyermek, milyen időponttól kéri felvételét). 

 
10. Alsóörs Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a következő nevelési évre 

szóló óvodai jelentkezések időpontjáról és a jelentkezés módjáról minden év március hónap 
utolsó munkanapjáig írásbeli tájékoztatást küld Lovas Község Önkormányzatának. 

 
11. Lovas Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az illetékességi területén 

lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek törvényes képviselőit a beiratkozások 
időpontjáról, módjáról, a térítésmentesen, illetve térítési díj ellenében igénybe vehető 
szolgáltatások köréről megfelelő időben tájékoztatja. 

 
IV. Pénzügyi rendelkezések 

 
12. Lovas Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy azon lovasi óvodáskorú gyermekek után 

járó, az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó központi támogatás 
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minden eleme Alsóörs Község Önkormányzatát illeti meg, akik Alsóörs Község Önkormányzata 
által fenntartott óvodában veszik igénybe az óvodai ellátást. 

 
13. Lovas Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy Alsóörs Község Önkormányzatát - az 

Nkt. 74. § (2) bekezdése alapján - a jelen megállapodásban vállalt feladatok teljesítéséért jelen 
megállapodás hatályba lépése napjától az általa fenntartott intézménybe járó valamennyi lovasi 
gyermekekre tekintettel hozzájárulás illeti meg. 

 
14. A Felek megállapodnak abban, hogy a 2021. évtől a megbízó önkormányzat az e szerződés 

szerinti feladatok ellátásáért a megbízott önkormányzat által fenntartott óvodába járó gyermekek 
után az egy óvodásra jutó, állami forrással és étkezési költségtérítéssel nem fedezett tervezett 
működési kiadásokra a 2021. költségvetési évtől 1.200.000.- Ft hozzájárulást fizet. Felek a 
fizetendő hozzájárulás mértékéről minden év költségvetésének képviselő-testület elé történő 
beterjesztéséig egyeztetést folytatnak és a felek által elfogadott hozzájárulás összegét beépítik 
saját költségvetésükbe. 
 

15. Lovas Község Önkormányzata a hozzájárulást két alkalommal – június 30., illetve december15. 
napjáig – Alsóörs Község Önkormányzata által fenntartott költségvetési számlára utalja. 
 

16. Lovas Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége késedelmes 
teljesítése esetén a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összeg megfizetésére 
köteles. Amennyiben fizetési kötelezettségének az esedékességtől számított 60 napon belül 
nem tesz eleget, jelen megállapodást Alsóörs Község Önkormányzata egyoldalúan, azonnali 
hatállyal, indokolás nélkül felmondhatja. 

 
17. A Felek rögzítik, hogy Alsóörs Község Önkormányzatát a lovasi gyermekek utaztatásával 

kapcsolatosan semmiféle kötelezettség nem terheli. 
 

V. A megállapodás hatálya, felmondás 
 
18. A Felek a jelen megállapodást jelen okirat aláírásának napjától, 5 éves határozott időre kötik. 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete…../2021. (.)önk. számú határozatával, 
valamint Lovas Község Önkormányzatának Képviselő testülete …./2021.(…...)önk.számú 
határozatával jóváhagyott kötelezettségeket a Felek 2021. június 1. napjával tekintik magukra 
nézve kötelezőnek. 

 
19. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett 

írásbeli nyilatkozatával, három hónapos felmondási idővel az óvodai szorgalmi időszak végére, 
május 31. napjára felmondhatja.  

 
VI. Egyéb rendelkezések 

 
20. A Felek megállapodnak abban, hogy Lovas Község Önkormányzata képviseletében eljáró 

személy a feladat ellátását a helyszínen bármikor jogosult ellenőrizni. Az esetleges 
észrevételeket a feladatellátásban közreműködő intézmény vezetőjének, valamint a Alsóörs 
Község Önkormányzata képviselőjének bevonásával tárgyalás útján rendezik. 

 
21. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 

Nkt. a Mötv., a Korm. rendelet valamint a  Ptk. hatályos előírásait kell alkalmazni. 
 
Alsóörs, 2021. május 31. 
 

Lovas Község Önkormányzata    Alsóörs Község  
            képviseletében:                  Önkormányzata képviseletében: 

 
   Ferenczy Gáborné    Hebling Zsolt 

     polgármester     polgármester 
 
Záradék: 
 
Jelen megállapodást Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  számú,valamint, Alsóörs 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 


