ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészrõl: a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás ( 5600. Békéscsaba, Szent István tér 7. képviseli: Vantara
Gyula a Társulási Tanács elnöke), a továbbiakban, mint feladatot átadó,
másrészrõl:az Esély Pedagógiai Központ (5600. Békéscsaba, Vandháti út 3.
képviseli: Susánszki Jánosné igazgató ), a továbbiakban, mint feladatellátó
között a mai napon az alábbi feltételek mellett:
1./ Szerzõdõ felek rögzítik, hogy a települési önkormányzatok társulásáról és
együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. tv., a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv., a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.,
továbbá a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásában szabályozott feltételek szerint megállapodnak abban,
hogy a jelen megállapodásban pontosan meghatározott önkormányzati feladatokat a
feladatellátó látja el, saját maga.
2./ Szerzõdõ felek jelen megállapodás alapján a feladat-ellátási jogviszonyt 2009.
január hó 01. napjától kezdõdõen hozzák létre, határozatlan idõtartamra, azzal,
hogy a jelen megállapodásban rögzített feltételeket évente kötelesek felülvizsgálni, a
mindenkor hatályos jogszabályokhoz, és a felek mindegyikének méltányos
érdekeihez igazítani. Amennyiben a felek ebben a tárgyévet megelõzõ év november
hó 20. napjáig megállapodni nem tudnak, úgy a jelen megállapodás alapján létrejött
jogviszony az év utolsó napjával megszûnik.

3./ A feladatátadó vállalta a közoktatási szakszolgálati feladatok ellátását
az alábbiak szerint:
- továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás: Békéscsaba, Szabadkígyós,
Telekgerendás, Újkígyós, Doboz.
- nevelési tanácsadás: Békéscsaba,
Telekgerendás, Újkígyós, Doboz.

Kétsoprony,

Szabadkígyós,

- logopédiai ellátás:
Telekgerendás, Újkígyós.

Kétsoprony,

Szabadkígyós,

Békéscsaba,

- gyógytestnevelés: Békéscsaba, Szabadkígyós, Újkígyós.
A feladatátadó ezen kötelezettségeit a jelen szerzõdéssel létrejött
jogviszony alapján biztosítja.
A feladatot ellátó intézmény adatai: Esély Pedagógiai Központ
5600. Békéscsaba, Vandháti út 3.
A feladatellátás helye: az érintett településekkel elõzetesen egyeztetett
helyszín.

4./ Szerzõdõ felek megállapodnak abban is, hogy a feladatátadó a jelen
szerzõdésben rögzített feladatok ellátásához a mindenkori költségvetési törvényben
meghatározott kiegészítõ normatívát biztosítja, annak teljes összegét átadja a
feladatellátó részére negyedévenként egyenlõ részletben.
5./ A feladatellátó köteles a szakmai jogszabályok betartása mellett ezen ellátási
szerzõdés 3. pontjában megjelölt szolgáltatásokat nyújtani folyamatosan.
Amennyiben a feladatellátó közoktatási szakszolgálati feladatokat nem teljesíti, vagy
azokat nem a jogszabályok által megkívánt minõségben teljesíti, úgy az ezzel
összefüggésben felmerülõ károkat viselni köteles, egyidejûleg a feladatátadó
azonnali hatályú felmondással élhet. Ebben az esetben az átadott normatíva
idõarányosan fel nem használt összegét köteles 8 napon belül visszautalni a
feladatátadó részére.
6./ Szerzõdõ felek rögzítik, hogy a feladatellátó köteles az átadott pénzeszközök
felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, ellenõrzés esetén az
annak lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat az
ellenõrzõ szerv rendelkezésére bocsátani, a helyszíni ellenõrzést lehetõvé tenni.
Szerzõdõ felek rögzítik, hogy a feladatellátó az átvett pénzeszközöket köteles az
általa ellátott közoktatási szakszolgálat költségeire felhasználni, az átvett
pénzeszközök éves összegének a felhasználásáról pedig évente két alkalommaljúnius hó 30. és december hó 31. fordulónapokkal köteles a feladatátadó felé
elszámolni, ezen határnapot követõ 30 napon belül.
7./ Felek megállapodnak abban is, hogy a jelen szerzõdést indokolt írásbeli
felmondással, 6 hónapos felmondási idõvel lehet felmondani. Rendkívüli felmondásra
az 5. pontban rögzített esetben kerülhet sor, azonban a feladatellátó 15 napig ebben
az esetben is köteles biztosítani a vállalt szakszolgálati feladatokat, hogy az ellátás
folyamatosan biztosított legyen.
8./ Szerzõdõ felek fenti megállapodást elolvasták, megértették és aláírták azzal, hogy
a fentebb rögzített szabályokat közösen értelmezték, a jelen megállapodásban nem
szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a fentebb hivatkozott szakmai szabályok
irányadóak.
Békéscsaba, 2009. január hó 27 napján.
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