FELADATELÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött
Kapospula Község Önkormányzata
(székhelye: 7251 Kapospula, Béke tér 21.; a továbbiakban: megbízó önkormányzat)
képviseletében eljár: Stemler József polgármester,
Dombóvár Város Önkormányzata
(székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.; a továbbiakban: megbízott
önkormányzat)
képviseletében eljár: Szabó Loránd polgármester,
(a megbízó önkormányzat és a megbízott önkormányzat együtt a továbbiakban: felek)
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1. Felek 2013. június 28-án feladatellátási szerződést kötöttek, melyben megbízott
önkormányzat vállalta, hogy 2013. július 1-jétől a megbízó önkormányzat
közigazgatási területéről az óvodás korú gyermekeket a megbízott
önkormányzat által fenntartott Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
(székhelye: 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10.) Erzsébet Óvodai Tagintézménye
(7200 Dombóvár, Petőfi u. 27.), mint kötelező felvételt nyújtó köznevelési
intézmény felveszi, ott óvodai nevelésben részesülnek. Felek a Dombóvári
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde átszervezésére és az Erzsébet Óvodai
Tagintézmény megszüntetésére tekintettel 2016. szeptember 1. hatállyal a
feladatellátási szerződést módosítják.
2. A feladatellátási szerződés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A felek megállapodnak abban, hogy megbízó önkormányzat közigazgatási
területéről az óvodás korú gyermekeket a megbízott önkormányzat által fenntartott
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (székhely: 7200 Dombóvár, Zrínyi u.
10.) székhelyén (Szivárvány Óvoda), mint kötelező felvételt nyújtó köznevelési
intézmény felveszi, ott óvodai nevelésben részesülnek. A megbízott önkormányzat
vállalja, hogy a székhelyóvodában az óvodai feladatok megfelelő színvonalon
történő ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja a mindenkor
hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, az intézmény működési körét
(felvételi körzetét) a megbízó önkormányzat közigazgatási területére is kiterjeszti
jelen feladatellátási szerződés hatálya alatt. Felek rögzítik, hogy a megbízó
önkormányzat közigazgatási területéről bejáró gyermekekkel kapcsolatban a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (7) bekezdése szerinti
kötelezettség a megbízó önkormányzatot terheli.”
3. A feladatellátási szerződés módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is
hatályosak.
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4. A feladatellátási szerződés jelen módosítása 2016. szeptember 1. napján lép
hatályba.
A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői és pénzügyi ellenjegyzők a
szerződést a szükséges egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt,
jóváhagyólag írják alá.
Záradék:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladatellátási szerződés
módosítását a …../2016. (….) számú határozatával jóváhagyta.

Dombóvár, 2016.
Szabó Loránd
polgármester
Záradék:
Kapospula Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladatellátási szerződés
módosítását a …/2016. (….) számú határozatával jóváhagyta.

Kapospula, 2016.
Stemler József
polgármester
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