
 
FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
Amely létrejött egyrészről Sződliget Község Önkormányzata (2133 Sződliget, szt. István u. 
34-36. képviseli: Juhász Béla polgármester) mint Megbízó,  
 
másrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (1041 Budapest, István 
út 14., képviseli: Wintermantel Zsolt polgármester) mint Megbízott között alulírott helyen 
és napon az alábbi feltételek mellett: 
 

 
1. A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (1) bek. e) pontja és (3) 

bek. alapján Sződliget Község Önkormányzata megbízza Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzatát, hogy az általa fenntartott Újpesti Általános 
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai 
Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadóban, - továbbiakban EGYMI - (OM azonosító: 
038408, címe: 1041 Budapest, Venetiáner u. 26.) ellásson egy fő, sződligeti 
lakóhellyel rendelkező tanköteles gyermeket, az Önkormányzat közoktatási 
törvényben meghatározott kötelező nevelési-oktatási feladatain belül. Az ellátásra 
kerülő gyermek adatait a jelen megállapodás 1. sz. melléklete szerinti 
formanyomtatvány tartalmazza, amely a szerződés részét képezi.  

 
2. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott az általa fenntartott EGYMI-

ben az általános iskolai nevelést a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
81. § (1) bek. e) pontjának és 114. § (1) bek. b) pontjának megfelelően ingyenesen 
biztosítja.  

3. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a Megbízó a 2.) pontban 
meghatározott feladat ellátására a tanuló után támogatást nyújt. A támogatás 
összege a 2012/2013-as tanévben 48.000 (negyvennyolc ezer) forint havonta. A 
további tanévekre fizetendő támogatás összege az előző tanév március 31-ig kerül 
megállapításra. A támogatási összeg a Megbízott által fenntartott EGYMI éves 
költségvetése, és a központi szervektől – a költségvetési törvény alapján – 
közvetlenül igényelt közoktatási normatíva egy tanulóra eső különbözete. A 
Megbízott az állami költségvetési hozzájárulások (normatívák) összegét a 
megállapodás alapján ellátott tanuló után a központi szervektől közvetlenül 
jogosult igényelni. 
A Megbízott a támogatás összegét kizárólag a jelen feladat-ellátási 
megállapodásnak és a jogszabálynak megfelelően használhatja fel. 

 
4. A Megbízó a 2012. szeptembertől 1-től decemberig 31-ig tartó időszakra eső 

támogatás összegét 2012. december 1-ig teljesíti, 2013. január 1-jétől a támogatás 
összegét negyedévi bontásban, előre, az előző negyedévet követő 10 munkanapon 
belül utalja át a Megbízottnak, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Gazdasági 
Intézménye (1048 Budapest, Bőrfestő u. 1-3.) számára, a Raiffeisen Bank 
Pénzintézetnél vezetett, 12010422-00208691-00100009 számú számlájára, amely 
támogatás értékű működési kiadásként, illetve bevételként kerül rendezésre.  

 
5. A szerződő felek a feladat-ellátási megállapodást 2012. szeptember 01.- 2013. 

augusztus 31-ig kötik, mely tanévenként meghosszabbítható. 
 

6. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az 1. pontban foglalt 
feladat meghiúsulása esetén a Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul 
értesíteni, és a támogatási összeget zárolni. A szolgáltatás elmaradása esetén az 



átutalt összeg visszafizetéséről, illetve további felhasználásáról a Megbízó 
rendelkezik. 

 
7. Jelen megállapodást a Megbízó úgy mondhatja fel, hogy a 60 napos felmondási 

idő a tanév (szeptember 01.) megkezdése előtt kezdődjék meg. 
 

8.  Megbízó jelen szerződést a határozott időtartam előtt írásban, rendkívüli 
felmondással megszüntetheti, ha 

 
a) a megbízott nem tesz eleget a megállapodás 2. pontja szerinti 

kötelezettségének, 
b) a megbízott a 8 évfolyamos általános iskolai képzést átalakítja vagy 

megszünteti, 
c) a tanulói jogviszony Sződliget Község Önkormányzatától független ok 

miatt megszűnik. 
 

9. Megbízott jelen megállapodást a határozott időtartam lejárta előtt, két hónapos 
felmondási idővel megszüntetheti, ha a Megbízó a 3. és 4. pontba foglalt 
kötelezettségének nem tesz eleget. 

 
10.  A szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés 

bármely módon való megszűnése estén egymással kölcsönösen elszámolnak. 
 

11.  Jelen megállapodást Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
Képviselő-testülete a …………………………….. önko. sz. határozatban adott 
felhatalmazás alapján kötötte. Jelen megállapodást Sződliget Község 
Önkormányzat  Képviselő-testülete                     önko. sz. határozatával hagyta 
jóvá. 

 
12.  E megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvének a megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 

13.  Jelen megállapodást a felek képviselőik útján, kölcsönös elolvasás és értelmezés 
után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 
 
 
 
Budapest, 2012. 

 
 

 
 
Budapest Főváros IV. kerület              Sződliget Község Önkormányzata 
Újpest Önkormányzat                                             részéről 
részéről        
 

 
 
 
 
Wintermantel Zsolt      Juhász Béla  
polgármester         polgármester    
  



 
 
 
 
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, és a Sződliget Község 
Önkormányzata között létrejött közoktatási megállapodás 1. sz. melléklete 
 

 
Az  EGYMI (1041 Budapest, Venetiáner u. 26.) által ellátott gyermek adatai: 
 
tanuló neve: Szikriszt Márk 
született: 2002. 09.16. 
lakóhely: 2133 Sződliget, Hattyú u. 11. 
 
anyja neve: Balla Andrea 
iskolai osztálya: 4. 


