
MELLÉKLET A 62/2013.(VI. 13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATHOZ 

 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött 

Hegykő Község Önkormányzata (székhelye: 9437 Hegykő, Iskola u. 1., képviseli: Szigethi István 
polgármester); 

Fertőhomok Község Önkormányzata (székhelye: 9492 Fertőhomok, Akác u. 44., képviseli: Horváth Attila 
polgármester); továbbá 

Hidegség Község Önkormányzata (székhelye: 9491 Hidegség, Petőfi u. 1., képviseli: Kovács István)  

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
 

I. ELŐZMÉNYEK 
 
1. Felek a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 2. §-

ában foglalt lehetőség alapján, 2010. szeptember 1. hatállyal határozatlan időtartamra a törvény 8. §-a 
szerinti társulást hoztak létre Hegykő, Fertőhomok és Hidegség Községek Óvodafenntartó Társulása (a 
továbbiakban: Társulás) elnevezéssel, 9437 Hegykő, Iskola u. 1. székhellyel. 

 
2. A Társulás a Felek, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében 

meghatározott kötelező óvodai nevelési- és szociális alapellátási (szociális étkeztetési) feladatai-, 
továbbá a gyermekek napközbeni ellátása (iskolai- és óvodai gyermekétkeztetés) érdekében jött létre. 

 
3. Felek a 2. pontban leírt feladataikat 2013. június 30. napjáig a Tündérrózsa Óvoda (székhelye: 9437 

Hegykő, Kossuth u. 89., a konyha telephelye: 9437 Hegykő, Szent Mihály u. 26., a tagintézmény 
telephelye: 9492 Fertőhomok, Akác u. 72.) intézmény (a továbbiakban: Tündérrózsa Óvoda) közös 
fenntartásával látják el. 

 
4. Felek az 1. pontban leírt Társulást – külön megállapodásban - 2013. június 30. napjával megszüntetik. 
 
5. A Tündérrózsa Óvoda fenntartója 2013. július 1. napjától Hegykő Község Önkormányzata. 
 
 

II. RÉSZLETES SZABÁLYOK 
 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében leírt 

a. óvodai ellátás; 
b. szociális ellátás közül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti étkeztetés; továbbá 
c. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások közül a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdésében leírt óvodai gyermek- és 
iskolai tanulói étkeztetés 

önkormányzati kötelező feladatát egymással együttműködve látják el. 
 
2. Az együttműködés keretében Fertőhomok Község Önkormányzata és Hidegség Község 

Önkormányzata jelen szerződésben megbízzák Hegykő Község Önkormányzatát azzal, hogy a II/1. 
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pontban felsorolt önkormányzati kötelező feladataikat Hegykő Község Önkormányzata az általa 
alapított, irányított és fenntartott Tündérrózsa Óvoda útján lássa el (a továbbiakban: feladat-ellátási 
megbízás). 

 
3. Hegykő Község Önkormányzata a feladat-ellátási megbízást elvállalja. 
 
4. Hegykő Község Önkormányzata kijelenti, hogy a Tündérrózsa Óvoda illetékessége, működési köreként 

(felvételi körzeteként) Hegykő, Fertőhomok és Hidegség községek közigazgatási területét határozza 
meg. 

 
5. Amennyiben a Tündérrózsa Óvoda által ellátott, a II/1. pontban felsorolt feladatok szükségszerűen és 

indokoltan felmerülő működési költségeinek finanszírozása a központi költségvetésből nem teljes 
mértékben biztosított, Hegykő Község Önkormányzata a feladat-ellátási megbízás teljesítéséért 
megbízási díjat / pénzügyi hozzájárulást (a továbbiakban: hozzájárulás) igényelhet Fertőhomok Község 
Önkormányzatától és Hidegség Község Önkormányzatától. 

 
6. Az 5. pontban leírt esetben a hozzájárulás a II/1. pontban felsorolt feladatonként külön-külön nevesítve 

kerül kiszámításra és elszámolásra.  
 
7. A hozzájárulás ellátott feladatonkénti mértékét, számítási módját és megfizetésének feltételeit Felek 

külön megállapodásban rendezik. 
 
 

III. ÁTMENETI ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ SZABÁLYOK 
 
1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a II/7. pontban leírt megállapodást legkésőbb 2013. 

szeptember 15. napjáig megkötik egymással. 
 
2. Jelen megállapodást Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013. (VI. 13.), 

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013. (VI. 11.), Hidegség Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013. (VI. 4.) határozatával jóváhagyta. 

 
Felek a megállapodást átolvasták, értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
aláírták. 
 
 
Hegykő, 2013. június ... 
 
 
 

…………………………………………. 
Szigethi István polgármester 

Hegykő, 2013. június … 
 
 
 

…………………………………………. 
Horváth Attila polgármester 

 
 
Hegykő, 2013. június ... 

 
 

…………………………………………. 
Kovács István polgármester 

 


