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4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/638-1/ 2012

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2012. szeptember 28 –i nyilvános ülésére

Tárgy: Megállapodás elfogadása a pedagógiai szakszolgálat
igénybevételéről 

Előterjesztő:  Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
 Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
 Fodorné Csöglei Erika intézményvezető 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2011/2012. nevelési-tanévben a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat külön
megállapodás alapján, az illetékességi területén kívül ellátott egy gyermeket a konduktív
szakszolgálat keretében. A szakszolgálati feladatok ellátását Dabronc polgármestere kérte és a
település vállalta megállapodás alapján a költségek megtérítését.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. október 28-i ülésén a 179/N/2011. 
(X.28.) Kt. határozatával döntött, hogy támogatja a megállapodás elfogadásával a
polgármester kérését.
A 2012/2013-as nevelési-tanévben Dabronc körjegyzője kereste fel az önkormányzatot ezzel 
a kéréssel.
Dabronc Község Önkormányzata 47/2012. (IX. 6.) számú önkormányzatai határozattal
döntött a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott konduktív fejlesztés
igénybevételéről, 2012. december 31-ig, heti egyszeri alkalommal. 
Felhatalmazta a Polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására. 

A konduktív pedagógiai fejlesztés heti 1 óra (3992 Ft/ óra), amely 2012. december 31-ig 12
óra, az érintett önkormányzatnak 47 904 Ft támogatási összeget jelentene. A támogatásról
szóló keret-megállapodás tervezet a testületi anyag 1. mellékletét képezi.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tapolcai 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott pedagógiai
szakszolgálati feladatok igénybevételéről szóló megállapodást 
határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, 
hogy a pedagógia szakszolgálati feladatok igénybevételéről és 
hozzájárulásáról az igénybe vevő gyermek lakhelye szerinti illetékes 
települések önkormányzataival, tárgyalásokat kezdeményezzen, és
ezek eredményeként létrejött megállapodásokat kösse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2012. szeptember 20.

Császár László
polgármester
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1. melléklet

M E G Á L L A P O D Á S
tervezet

mely létrejött
_________________Önkormányzata ___________________________
(képviselő: _____________________ polgármester) és
Tapolca Város Önkormányzata 8300 Tapolca Hősök tere 15. 
(képviselő: Császár László polgármester) között az
pedagógiai szakszolgálati feladatellátás ____________ pedagógiai ellátás területén,

1)  _________________ Önkormányzata  Képviselő-testülete  felkéri   
Tapolca Város Önkormányzatát, hogy biztosítsa
Név:
Szül. hely, idő:  
Anyja neve:
Lakcím:
gyermek______________ pedagógiai szakszolgálati ellátását Tapolca Város
Önkormányzata által fenntartott intézményében 2012/13. nevelési- tanévben 2012.
december 31-ig.

2) Tapolca Város Önkormányzata vállalja fentiek biztosítását a saját fenntartású Tapolcai
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményében a 2012/13. nevelési- tanévben
2012. december 31-ig, heti _____ órában, összesen _________ órában.

3) Tapolca Város Önkormányzata vállalja, hogy az intézmény költségvetésében
meghatározottak (___________pedagógiát ellátó pedagógus illetménye) alapján a
költségvetési hozzájárulás összegét közli az ellátást igénybevevő Önkormányzattal. 

4) _______________Települési Önkormányzat vállalja a pedagógiai szakszolgálat
________________pedagógiai ellátás egész ideje alatti ellátásáért működési 
hozzájárulást ad át előre egy összegben a megállapodás 3. pontja alapján közölt összeg 
erejéig.

5) A pedagógiai szakszolgálat __________________ pedagógiai ellátásban részesülő 1. 
pontban megnevezett gyermek lakhelyének egyeztetése a megállapodó
Önkormányzatok polgármestereinek és az intézmény vezetőjének feladatát képezi.

6) Az éves hozzájárulás összege __________Ft azaz____________forint, melyet a
megállapodás aláírása után a kézhezvételt követő 8 napon belül utalja   
át a ________________Települési Önkormányzat
a tapolcai Polgármesteri Hivatal bankszámlájára.
Számlaszáma: Tapolcai OTP. és Kereskedelmi Bank Rt.-nél vezetetett Tapolca
Város Önkormányzata 11748052-15429348 számú költségvetési elszámolási
számlája.

7) Amennyiben ________________________ Önkormányzata a fizetési
kötelezettségének a fenti időpontig nem tesz eleget, úgy Tapolca Város 
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Önkormányzata jogosult lesz a ________________________ Önkormányzata
költségvetési számlájára inkasszót benyújtani.

8) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2012. () Kt. határozattal 
felhatalmazta Tapolca Város Polgármesterét,
__________________ Önkormányzata Képviselő-testülete .../2012. (……..) Kt. 
határozattal felhatalmazta _____________________ Polgármesterét
jelen megállapodás aláírására.

9) A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás 
kérdéseiket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon 
kívánják rendezni.

10)  Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem 
vezetett eredményre. A jogvita eldöntésére a Tapolca Városi Bíróság illetékességét
kötik ki.

A jelen Megállapodást –annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően- 
a Felek akaratunkkal mindenben egyezően, saját kezű aláírással látják el. 

A felek a megállapodás tartalmát elfogadják és azt helyben hagyólag aláírják.

Tapolca, _____________
2012. __________hó ____ nap 2012. __________hó ____ nap

___________________________ _______________________________
   ellátást biztosító önkormányzat                    ellátást igénybevevő önkormányzat          

Császár László _______________
polgármester polgármester

Ellenjegyezte:

________________________ __________________________
Schönherrné Pokó Ildikó

 Pénzügyi irodavezető 

ZÁRADÉK
A kötelezettségvállalással egyetértek:
Tapolca, 2012.

________________________ ________________
 Ughy Jenőné 
 aljegyző  körjegyző  


