
Pomaz Varos Onkormanyzatanak

93/2020. (VII.02.) énkormanyzati hatarozata

a gyermekek alternativ napk6zi ellatasara (nydari napk6zis tabor) vonatkoz6
egytittmuikédési megallapodas megko6tésérél

Pomaz Varos Képviselé-testiilete a gyermekek védelmérél és a gyamiigyi igazgatasrél sz6l6

1997. évi XXXI. torvény (tovabbiakban: Gyvt.) 41. § (3) bekezdésében régzitett feladatkérében
eljarva, 9 igen, | tartozkodas mellett az alabbi hatarozatot hozta:

A Képviselé-testtilet

1. Pomaz Varos Onkorményzata és a Vaci Tankeriileti Kézpont k6zott létrejott ellatasi

szerzodést a hatarozat melléklete szerinti tartalommal jovahagyja.

2. Felkéri a Polgarmestert az ellatasi szerzédés aldirdséra és a pénzbeli tamogatas -
1.496.880.- Ft -

3. Felkéri a Polgarmestert, hogy munkaltatdi jogkGrében eljarva a talalo személyzet nyari
munkavégzését szervezze meg a taborideje alatt.

4. Az 1. pont szerinti 6sszegben a kéltségvetési rendelet egyéb nem intézményi tamogatas
rovaton rendelkezésre all.

Felelés: Leidinger Istvan Polgarmester
Hatarid6: azonnal

A hatarozat végrehajtasaban kézremtikédik: K6zigazgatasi- és Népjdléti Csoport
Pénziigyi- és Adécsoport

A hatarozat végrehajtasaréljelentést tesz: KGzigazgatasi- és Népjéléti Csoport

 

Leidinger Istvan~~
polgarmester
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Ellátási szerződés 

 

amely létrejött egyrészről:  
 

Pomáz Város Önkormányzata  

Székhely: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 

Adószám: 15731058-2-13ÁHTI azonosító: 740647 

Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi  és Hitelbank 

Számlaszám: 10403057-50485456-57481008 

Elektronikus ügyintézéshez: rövidnév: POMAZPMH  
KRID azonosító: 605075706 

Képviselő neve, beosztása: Leidinger István, polgármester  
 

(a továbbiakban: Önkormányzat),  
 

másrészről:  
 

Váci Tankerületi Központ 
székhelye: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45. 
képviseli: Verebélyi Gábor Ákos, tankerületi igazgató 

adóigazgatási azonosító száma: 15835523-2-13 

előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00336750-00000000 

KSH statisztikai számjele: 15835523-8412-312-13 

  

(a továbbiakban: Tankerületi Központ); 
 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 

 

I. Szerződés célja 

1. Tankerületi Központ kijelenti, hogy jelen ellátási szerződés aláírásával (továbbiakban: Szerződés) 
Erzsébet tábor keretei között, 2020. június 29. napjától 2020. augusztus 19. napjáig terjedő 
időszakban biztosítja a Pomáz Városban lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező általános 
iskolai tanulók napközben ellátását, felügyeletét. Felek rögzítik, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)  41. § (3) bekezdés 
szerinti alternatív napközbeni ellátás (szünidei napközis tábor) biztosítása az Önkormányzat kötelező 
feladata, melyet Tankerületi Központ jelen Szerződés teljesítésével az Önkormányzattól átvállal a 

Szerződés II. pontjában foglalt feltételek mellett.  

II. Szerződés tárgya, a Felek jogai és kötelezettségei 

2. Jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott cél megvalósítása érdekében Felek az alábbi 
feladatok elvégzését vállalják. 

2.1. A Tankerületi Központ jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott teljes időszakra vonatkozóan 
összehangoltan megszervezi a fenntartásában álló Sashegyi Sándor Általános Iskola, Művészeti és 
Rendészeti Szakközépiskola, a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola, valamint a Pomázi Német 
Nemzetiségi Általános Iskola (továbbiakban együtt: köznevelési intézmény/köznevelési intézmények) 
Erzsébet táborait és valamennyi általános iskolás pomázi lakosnak térítésmentesen biztosítja azt. 

Tankerületi Központ e feladatellátás érdekében: 

a) összehangolja jelen Szerződés megvalósításában részt vevő köznevelési intézmények 

pályázati tevékenységét és gondoskodik arról, hogy Erzsébet a Kárpát-medencei 
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Gyermekekért Alapítványhoz (Erzsébet Alapítvány) benyújtott pályázatok útján a 
feladatellátás pénzügyi fedezete rendelkezésre álljon; 

b) felméri jelen Szerződés célja szerinti feladatellátás szerinti igényeket, és megszervezi az 
ellátás biztosítását; 

c) gondoskodik a táborok működtetéséhez szükséges humán-erőforrás biztosításáról; 
d) biztosítja a feladatellátáshoz szükséges - eszközöket és ingatlanokat az Erzsébet tábor teljes 

időtartamára; 
e) gondoskodik a szükséges étkeztetés és szakmai anyagok beszerzéséről; 
f) jelentést készít a köznevelési intézmények vezetőin keresztül az Erzsébet táborokban részt 

vevő, a Gyvt. 21/C. pontjában foglalt tanulókra vonatkozóan és azt legkésőbb az Erzsébet 
tábor első napján közvetlenül megküldi az Önkormányzat kijelölt kapcsolattartójának; továbbá 

g) elszámol az Önkormányzat felé a 2.2. c) – d) pontok szerint folyósított támogatással legkésőbb 
2020. szeptember 15 napjáig oly módon, hogy a megszervezett turnusokról és azok 
létszámáról adatot szolgáltat az Önkormányzat részére, valamint a pedagógusok többletfeladat 
elrendelését hiteles másolatban az Önkormányzat részére benyújtja. Az elszámolás keretében 
benyújtott dokumentumokra az alábbi záradékot szükséges rávezetni: 
„Az összeg, Pomáz Város Önkormányzata által nyújtott támogatás pénzügyi illetve 
szakmai elszámolásához, beszámolójához felhasználva. 
Dátum, Aláírás” 

 

2.2.  Az Önkormányzat feladatai:  

a) térítésmentesen biztosítja a tulajdonában álló tálalókonyhák és étkezdék használatát a 
feladatellátás érdekében; 

b) térítésmentesen biztosítja a tálalószemélyzetet az Erzsébet tábor során biztosítandó 
étkeztetésekhez; 

c) a feladatellátás személyi feltételeinek biztosításához a Tankerületi Központ részére pénzbeli 
támogatást biztosít azzal, hogy a pénzbeli támogatás összegét turnusonként 10 fő ellátotti 
létszámonkénti 1 fő pedagógus foglalkoztatására lehet felhasználni. (A pedagóguslétszám 
meghatározása a kerekítés szabályai szerint történik, tehát 15 főtől két pedagógus felügyeli a 
csoportot.) A támogatás mértéke adókkal és járulékokkal együtt 41.580.- 

forint/pedagógus/turnus.  

d) A c) pont szerinti támogatás, 36 fő figyelembe vételével mindösszesen 1.496.880 forint, 

melyet Önkormányzat jelen Szerződés hatályba lépését követő 8 napon belül átutal a 

Tankerületi Központ számlájára. 

III. Szerződés időbeli hatálya 

3. Jelen Szerződés a Felek mindegyike általi aláírásának napján lép hatályba. Felek jelen Szerződést az 

1. pontban rögzített feladat ellátására kötik meg, annak teljesülése a 2.2. c) – d) pontokban rögzített 
támogatás összegével való elszámolás és annak elfogadását követően minden külön intézkedés nélkül 
megszűnik. 

IV. Titoktartási kötelezettség, Adatkezelés 

4. 1. Felek rögzítik továbbá, hogy jelen Szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti 
titoknak, azok nem tarthatók vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy 
nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. Felek tudomásul veszi, hogy a fenti tilalom 
nem vonatkozhat a közzététel körébe eső adatokra. 

4.2. Felek rögzítik, hogy tiszteletben tartják egymás személyhez fűződő jogait, különös tekintettel a 

természetes és jogi személyeket is megillető jó hírnév védelmére. Felek kötelesek tartózkodni olyan 
nyilvános kijelentés megtételétől, amely a másik Fél képviselői jó hírnevére, üzleti fejlődésére, egyéb 
kapcsolataira sérelmes lehet. 

4.3. Felek garantálják, hogy a másik Fél azon – természetes személyekkel összefüggő, azokhoz 
köthető – adatait, illetve információit, melyek bármely módon tudomásukra jutott, jelen Szerződés 
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teljesítése során csak jelen Szerződés keretein belül, a teljesítés érdekében használják fel, illetőleg sem 
a teljesítés idején, sem a teljesítést követően nem szivárogtatják ki, valamint nem bocsátják 
jogosulatlanul harmadik személy rendelkezésére. Kivételt képeznek a jogszabályi felhatalmazás 
alapján közérdekűnek vagy közérdekből nyilvánosnak minősülő adatok. A tudomására jutott 
személyes adatokat, információkat mindegyik Fél a jogszabályoknak, valamint belső adatvédelmi 
dokumentumainak megfelelően kezeli.  

4.4. Felek adatvédelmi szempontból is rögzítik, hogy a Gyvt. 21. § (1) g) pontja szerinti szünidei 
gyermekétkeztetés az Önkormányzat kötelező feladatát képezi. A Tankerületi Központ az I. pont 
szerinti ellátásban részt vevő gyermekek adatait az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja melynek 

célja, hogy a gyermekétkeztetés kétszeres biztosítása elkerülhető legyen.  

V. Kapcsolattartás, egyéb rendelkezések 

5.1. Felek jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos lényeges információkat egymás 
rendelkezésére bocsátják. A kapcsolattartással és az együttműködéssel kapcsolatos feladatok ellátására 
az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik meg: 

Önkormányzat részéről:  

Kijelölt kapcsolattartó: Nagy Attiláné 

Telefonszám: + 36 26 814301 

Email: nagy.attilane@pomaz.hu 

  

Tankerületi Központ részéről:  

Kijelölt kapcsolattartó: Fehér Mónika 

Telefonszám: + 36 200 3001 

Email: monika.feher@kk.gov.hu 

  

Sashegyi Sándor Általános Iskola, Művészeti és 
Rendészeti Szakközépiskola részéről: 

 

Kijelölt kapcsolattartó: Kapin Györgyné 

Telefonszám: +36 30 715 0606 

Email: igazgato@sashegyipomaz.net 

  

Pomázi Mátyás Király Általános Iskola részéről:  

Kijelölt kapcsolattartó: Molnár-Brúder Géza 

Telefonszám: +36 30 714 9268 

Email: igazgato@matyasiskola.hu 

  

Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola 
részéről: 

 

Kijelölt kapcsolattartó: Balog Ilona Katalin 

Telefonszám: +36 30 715 0035 

Email: igazgato@pomazinemet.hu 

 

5.2. A kapcsolattartó személyek változását mindkét Fél jogosult egyoldalú nyilatkozattal bejelenteni a 
másik Félnek, ez nem minősül jelen Szerződés módosításának. 

5.3. Felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett értesítést akkor tekintik megfelelően 
teljesítettnek, ha azt a másik Félnek jelen Szerződésben meghatározott elektronikus értesítési címére 

küldték meg, vagy a jelen Szerződésben meghatározott kapcsolattartó az ott meghatározott 
elektronikus levélcímről a másik Fél jelen Szerződésben meghatározott kapcsolattartója részére és az 
ott meghatározott elektronikus levélcímre küldte meg. Ettől eltérően jelen Szerződés módosítására 
vagy megszüntetésére irányuló nyilatkozatot a másik Félnek jelen Szerződésben meghatározott 
elektronikus értesítési címére írásban kell megküldeni. 
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5.4. A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell 
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett 
az iratot nem vette át (az a feladó Félhez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai 
kézbesítés második megkísérlésének napján követő ötödik (5) napon kézbesítettnek kell tekinteni.  

VI. Záró és vegyes rendelkezések 

6.1. Felek fontosnak tartják az egymás közötti információk törvényes kezelését, mindkét Fél betartja 
az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.  

6.2. Felek vállalják, hogy a jelen Szerződés keretében szükség szerint felmerülő jogi engedélyek 
beszerzését maguk intézik.  
 

6.3. Jelen Szerződés módosítása csak írásban, a Felek kölcsönös egyetértésével lehetséges. 
 

6.4. Felek megállapodnak abban, hogy egymás közötti vitáikat tárgyalások útján, békésen rendezik. 
Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek az illetékes magyar bírósághoz 
fordulhatnak. 

6.5. Felek a jelen szerződésben leírt kötelezettségeiket legjobb tudásuk szerint teljesítik, a teljesítés 
során egymással szorosan együttműködnek. 

6.6. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Gyvt. valamint a magyar 

vagy uniós jog egyéb rendelkezései az irányadók. 

A jelen, négy (4) oldalból álló, hat (6) egymással mindenben szó szerint megegyező példányban 
készült Szerződést Felek elolvasták, annak tartalmát és a Szerződésből eredő kötelezettségeiket 
tudomásul vették, és mint akaratukkal megegyezőt, írták alá. 

 

 

Vác, 2020. június         Pomáz, 2020. június 

 

 

 

…………………………………   ……………………………………. 
       Verebélyi Gábor Ákos             Leidinger István  

         Tankerületi Igazgató                    Polgármester 

   Váci Tankerületi Központ     Pomáz Város Önkormányzata 

  

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:    Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 

 

 

………………………………..    ………………………………. 
Kálmán Márta      

Gazdasági vezető     Szalai Piroska mb. csoportvezető 

Váci Tankerületi Központ    Pomáz Város Önkormányzata 

 

 

 

……………………………….    ………………………………… 

Jogi ellenjegyző           Jegyző 

dr. Gál Andrea             dr. Balogh Pál 
Váci Tankerületi Központ    Pomáz Város Önkormányzata  


