
FELADAT-ELLA,rASI SZERZODES

mely létrejött egyrészről Nagyvázsony Község Önkormányzata, mint fenntarlő, szo|gáltatő
önkormányzat

képviseli: Fábry Szabolcs János polgármester
címe: 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96.
adőszáma: 15428794-2-19
KSHszám: l5428794-8411-32I-I9
telefonszám: 88l264-0II
e-mail: info@nagyvazsony.hu

másrészről

Vi gántp etend, Kö zs é g Önkormán y zata, mint s zo 1 gáltatást i gényb e vevó önkorrn ány zat
képviseli: NemodaIstvánpolgármester
címe: 8293 Vigántpetend. Kossuth u.34.
adószám:
KSH száma:
telelonszám:
e-mail:

között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

I. Előzmények:

II. Nlcgállapodás

Magyarországhelyi önkormányzatairő| szőIő 2011, évi CLXXXX. törvény, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. éví XXK. törvény (a továbbiakban:
Gyvt,) 96. § (1) bekezdése, 97. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993, évi IIL törvény 121. §-a alapján a feladatot átadó önkotmányzat a

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásről szóló 1997 " évi XXXI. törvény
(továbbiakban Gyvt.) 42" §-ában meghtttározott a gyermekvéde]mi alapellátások körébe
tartoző önként vállatt bölcsődei ellátására Vigántpetend Község Önkormányzata megbízza
Nagyvázsony Község Önkormányzatát, Nagyvázsony Község Önkormányzata pedig
vállalja, hogy e feladatot az általa fenntartott intézmény, a Nagyvázsonyi Mesevár Ovoda
és Bölcsőde (székhelye: 8291, Nagyváz:sony, Petőfi u. 13-15.) útján megszervezí és a
mindenkori j o gszabályok szerint elléúla.

Nagyvázsony Község Önkormányzata míiködteti az 1. pont szerinti bölcsődét és ellátja a

bölcsődéhez kapcsolódó feladatokat a működési engedély jogerőre emelkedésének
napjától kezdődően hatátozatlan időre a szolgá|tatást igénybe vevő önkormányzat számára
a rá vonatkoző hatályos jogszabályi előírirsok, illetve szakmai és etikai normák szerint"

Nagyvázsony Község Önkormányzata a szabad ferőhelyek fi,iggvényében gondoskodik a

vigántpetendi lakóhellyel rendelk ező gy ermekek bölcsődei ellátásáról 
"

1" Felek rögzítik, hogy Nagyvázsony Község Önkormányzat fenntartásában működik a

Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde, melynek székhelye, 8291 Nagyvázsonv,
Petőfi u" 13-15,

2.

a

4.



5. VigántPetend KÖzség Önkormán.r,zata..vállalja. hog1, a 1. pontban megjelölt témakörbenelsősorban Nagyvázsony Község Önkormán1 )itaral működik együtt, ugyanezenfeladatellát ásra egy eztetést megel aiaennem ad másnak megbízást.

A fenntartó , aZaZ NagYvázsony Község Önkormány,zata aszemélyes gondoskodást nyújtóellátások formáirói, azok igényuevételéről, r,alamint a fizetendá tdtési J|ror, továbbátérítési díj csökkentés és elengedés feltételeiről rendeletet - a szolgáltatást igénybevevőÖnkormánYzatot véleményének kikérésével - alkot, és azt kihirdetésre megküldiVigántPetend KÖzsé,g Önkormányzatának. Térítési áu csökkentése, vagy elengedéseesetén a szolgáltatásért ténylegesen befizetett dr.] és a rendeletben megállapított térítési díjkülönbözetét a lakóhely szerinii önkormáiry zat ítzeti meg.

NagYvázsonY KÖzség Ónkormányzata teljesíti valamennyi, a szerződés tárgyát képezőszolgáltatáshoz a mindenkor hatályos jogszabályok értelmében kapcsolódóadatszolgáltatáSi kÖtelezettséget. Nagyvázsony ko-zség önkortnan yzata tud,omásui veszi,hogY kÖteles a bölc,sődei szolgál7atás számára .i"i.t 
-"}iiffi".á";tr|i 

vezetni azadatkezelési és az adatvédelem szabéilyainak és egyéb j;grr;;Áir"k';;ilr*;i ;;köteles azokat a feladatot átadó önko rmányzat számárá"berouto:t"i.

VigántPetend KÖzség_Önkormányzat köteles teljesíteni a jogszabályokban meghatározottadatszolgáltatási kötelezettséget akként, hogy a p.n"turto'art;i irá"b;; t?n uau,ot u,köteles írásban rendelkezésre bocsátan1. ru7áatszotgatŰ; *J; ÜÜffio;;;nd KözségÖnkormánYzata kÖteles a mindenkor hatályos adatvZdelm i jogszabályi rendelkezéseketbetartani, és az adatszolgáltatási kötelezetiségét az ott 
^"gi,,.aroroi, roria,ok közöttteljesiteni.

Felek megállaPodnak 
,u||ur, hogy az együttműködésük zavattalansága érdekébenkapcsolattartókat.jelölnek ki :

Nagyvázsony Község Önkormán y zat r észér ő1
kapcsolattartó: Sthál Györgyné intézményvezető
Elérhetőség e: 06 201285 4587 e-mail: óváda@vazson},kom.hu

Feladatot átadó önko rmány zat r észér ő1
kapcsolattartÓ:
Elérhetősége:

6"

7,

8"

9.

A kapcsolattarló személyében bekövetkez ettváltozásról a felek írásban kötelesek értesíteniegymást.

10, NagYváZSonY K9lr:g Önkormányzata a bölcsődei ellátásért jogosult a normatívakÖzvetlen igénYlé.sére, és igényie vételére. Vigántpetend Község ö"k;;;r};;;hozzájárulása minden évben megegyezik a mindenkoii feladatra jutó állami támogatással,normatívával.

l 1 " A szolg áltatás nYÚjtó Önkormány zat egésziti ki az intézmény költségvetését a tevékenységikÖrébe hrtoző saját bevételeivel, A bolcsőde működése során szerzett vagyonszaporulat
Nagyváz s ony Közsé g Önkormányzat tul aj do nát kép ezi.

12" A költségvetési előbányzatok felhas ználására az államháztartásről szőló 2011 évi CXCV.tÖrvény és az államháztartásról szólÓ. törvény végrehajtásáról szőlő 36812011"(XIL31.)Korm. rendelet vonatkozó előírásait kell alkalÁazni]



;,
A szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat joga az átadott feladat ellenőrzése, szakmai
hiba, hiányosság esetén az illetékes szerv feléjelentéssel élhet.

Panaszjog gyakorlására a Gyvt. 36. §-ban foglaltak az irányadók, melyről az
intézményvezető jelzéssel é1 a Fenntartó felé. Vigántpetendi gyermek érintettsége esetén a
Fenntartó a beérkezett panaszrő| té|ékoztatja Vigántpetend Község Önkormányzatát, majd
apanasz orvoslása érdekében nyolc napon belül egyeztetnek.

A szolgáltatást nyújtó önkormányzat a költségvetési támogatás, a pénzügyi hozzájárulás
felhasználásáról minden költségvetési ó.,, végével - a zárszámadás keretében - elszámol.
Nagyvázsony Község Polgármestere évente egyszer - legkésőbb a zárszámadás elfogadás
határnapjával * beszámol Vigántpetend Község Önkormányzatának a bölcsőde tfugyévi
működéséről.

16. Jelen szerződést a felek írásban mondhadák fel a megállapodás által érintett a bölcsődei
ellátás folyamatos biztosítása és a megállapodással érintett jogok és kötelezettségek
körültekintő érvényesítése mellett. A felrnondási idő három hónapnál kevesebb nem lehet,

17 " A felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötéséíe, a szetződés módosítására,
illetve megszüntetésére az értntett önkormányzatok képviselő-testületei jogosultak. és e
iogukat másra nem ruházhatják át.

18,Nagyvázsony Község Önkormányzata szavatolja, hogy a feladat ellátásához szükséges
tárgyi és személyi feltételekkel, a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.

19. Felek megállapodnak abban, hogy tr jelen szerződésből származő, esetleges vitás
kérdéseket egymás között, elsősorbarr egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Jelen
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a hatályos
jogszabályok rendelkezéset az irányadő;,. Amennyiben vitás kérdéseiket egyeztetés útján
rendezni nem tudják, úgy kik<itik a Veszprémi Járásbíróság vagy a Veszprémi
Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A szerződés mellékletét képezik a szerződő örrkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyó
határozati.

Ezt a megállapodást aláíró felek elolvasás ós egységes értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben egyezőt aláírták.

....,2016.

Jóváhagyó határ ozat számaz
Nemoda István polgármester
Vigántpetend Község Önkormányzata

Fábry Szabolcs János polgármester
Nag;wázsony Közs ég Önkormányzat

Zúradék
Fenti szerződést a Képviselő-testület
kifii gge s z t é s r e ker ül t,

Jóváhagyó határ ozat száma:

13.

14.

15.
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