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E L Ő T E R J E SZ T É S 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. szeptember 14. napján tartandó nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Szigliget és Hegymagas községek oktatási – nevelési feladatokat ellátó 

intézmények közös fenntartására kötött köznevelődési szerződés elfogadása 

 

Előterjesztő:  Gyurka Miklósné polgármester 

Előkészítette:  Tóthné dr. Titz Éva jegyző 

  Dóczi Dominika igazgatási ügyintéző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 6. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen az óvodai ellátás. 

2013. január 1-től a köznevelésen belül csak az óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladat. 

Az önkormányzatok a feladat ellátását önállóan, társulás keretében, vagy köznevelési szerződés 

útján láthatják el. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (2) bekezdés alapján: 

„(2) *  A köznevelési feladatokat az állam intézmény alapításával és fenntartásával, továbbá az 

egyházi köznevelési intézmény, a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában álló vagy a magán 

köznevelési intézmény útján látja el, a fenntartóval az állam köznevelési szerződést köthet. Az 

óvodai nevelésről, a nemzetiséghez tartozók óvodai neveléséről, a többi gyermekkel, 

tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

neveléséről a települési önkormányzat vagy társulása intézmény alapítása és fenntartása 

vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik. „ 

 

2013. július 1. napjától az óvodai feladatok ellátása a Szigliget és Hegymagas községek oktatási 

– nevelési feladatokat ellátó intézmények között feladat ellátási szerződés keretében volt 

szabályozott. A Szigliget Napközi Otthonos Óvoda körzetébe tartozik Hegymagas település is. 

A feladat-ellátási szerződés 2017. december 31-én lejárt, ezért szükséges egy új Köznevelési 

Szerződés elfogadása, mely Szigliget és Hegymagas között jön létre. 

 

A Köznevelési szerződésben szükséges meghatározni azon hozzájárulás összegét, melyet 

Hegymagas Községnek kell fizetnie az óvoda fenntartásához.  

Jelenleg Hegymagas községből mindösszesen 3 fő óvodáskorú gyermek veszi igénybe az 

óvodai ellátást.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat:  

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 01. hatállyal Hegymagas 

Község Önkormányzat Képviselő-testületével a Hegymagas községben lakóhellyel rendelkező 

óvodás korú gyermekek óvodai nevelésben való részesítésére az előterjesztés mellékletét 

képező köznevelési szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a köznevelési szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

 

Szigliget, 2022. szeptember 2. 

Gyurka Miklósné 

     polgármester 
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KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött 

 

Hegymagas Község Önkormányzata ……Hegymagas, Szigligeti u.13. (a továbbiakban: 

megbízó önkormányzat) adószám…….képviseletében Gyurka Miklósné polgármester; (a 

továbbiakban: Megbízó önkormányzat) 

 

Szigliget Község Önkormányzata ……Szigliget, Kossuth u. 54. (a továbbiakban: megbízott 

önkormányzat) adószám …….képviseletében Balassa Dániel polgármester (a továbbiakban: 

Megbízott önkormányzat) 

 

között (a megbízó önkormányzat és a megbízott önkormányzat együtt a továbbiakban: 

Önkormányzatok) az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:  

 

Előzmény: Szigliget Község Önkormányzata által fenntartott Szigliget Napközi Otthonos 

Óvodában feladat-ellátási szerződés keretében került ellátásra Hegymagas község óvodai nevelési 

feladata. Az önkormányzatok között létrejött szerződés 2017. december 31-én lejárt, a feladat 

ellátása azt követően is folyamatos volt. Az óvoda Alapító okiratában Hegymagas település a 

kötelező felvételi körzetben szerepel. 

 

1. Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. tv 74.§ (2) bekezdése alapján Hegymagas Község Önkormányzat az óvodai nevelési 

feladatai ellátásáról a Szigliget Község Önkormányzattal kötött jelen köznevelési szerződés 

alapján gondoskodik. 

 

2. Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy megbízó önkormányzat közigazgatási 

területéről az óvodás korú gyermekeket (legfeljebb 25 gyermek) a megbízott által fenntartott 

Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda (8264 Szigliget, Kossuth u. 51.) mint kötelező felvételt 

nyújtó köznevelési intézmény felveszi, ott óvodai nevelésben részesülnek. 

 

3. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek által igénybe vett óvodai nevelési 

szolgáltatások után a törvényes képviselők az étkezési térítési díjon kívül egyéb díjat nem 

fizetnek. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek pedagógiai szakmai szolgáltatásban a 

megbízott önkormányzat közigazgatási területéről felvett gyermekekkel azonos módon 

részesülnek. 

 

4. A megbízó önkormányzat az e szerződés szerinti feladat ellátásáért a közigazgatási 

területéről bejáró gyermekenként   Ft/év hozzájárulást fizet havi egyenlő részletekben a 

tárgyhó 10. napjáig a megbízott önkormányzat 11748052-15427621 számú költségvetési 

elszámolási számlájára átutalással. 

 

5. A hozzájárulás összegét az Önkormányzatok költségvetési évenként a megbízott 

önkormányzat által fenntartott óvodába járó gyermek után, az egy óvodásra jutó, állami 

forrással és étkezési költségtérítéssel nem fedezett tervezett működési kiadások 

alapulvételével állapítják meg tárgyév február 15. napjáig. A megbízó önkormányzat 

fizetési kötelezettségét a közigazgatási területéről az állami támogatás elszámolásának 

szabályai szerint számított, tervezett bejáró létszám alapján teljesíti. 

 

6. Az Önkormányzatok a tényleges költségekkel, bejáró illetve a feladatra ténylegesen járó 

állami támogatással a megbízó önkormányzat közigazgatási területéről az 5. pontban leírtak 

alapján számított tényleges létszám figyelembe vételével a tárgyévet követő április 30. 

napjáig számolnak el egymás közt. A különbözetet a felek egymás között rendezik. 
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7. A nevelési évben a közigazgatási területről beiratkozott gyermekek számáról, adatairól a 

megbízó önkormányzat tárgyév február 15-ig tájékoztatást kap. 

 

8. A megbízó önkormányzat tárgyév február 15-ig jogosult tájékoztatásra az óvodai nevelésre 

(valamint az egy gyermekre) jutó állami forrás összegéről, a tényleges bekerülési 

költségekről. 

 

9. E köznevelési szerződést a felek 2022. október 1. napjától                      . napjáig terjedő 

határozott / határozatlan időtartamra kötik meg. A felek a szerződést a nevelési évet 

megelőzően, az óvodai beiratkozás időpontja előtti közléssel mondhatják fel. 

 

10. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

rendelkezései az irányadóak. 

 

11. E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező területileg illetékes 

tapolcai járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

 

Szigliget, 20 …………………….. 

 

 

 Gyurka Miklósné Balassa Dániel 

 polgármester                                                                  polgármester 

 

 

 

Záradék: 

 

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési szerződést /2022. 

(……) számú határozatával jóváhagyta. 

 

 

                     Balassa Dániel              Tóthné dr. Titz Éva  

                      polgármester                 jegyző 

 

 

Hegymagas Község Önkormányzata a köznevelési szerződést /2022. (……) számú 

határozatával jóváhagyta. 

 

                      Gyurka Miklósné              Tóthné dr. Titz Éva 

                      polgármester                 jegyző 

 

 

 


