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E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2007. február 13-i nyilvános ülésére

Tárgy: Megállapodás kezdeményezése/felülvizsgálata a környező
önkormányzatokkal a közigazgatási területükről való gyermekek
fogadásának egyes kérdéseiről: Az óvodás, az általános iskolás és a
sajátos nevelési igényű bejáró tanulók utáni hozzájárulásról.
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Megtárgyalja: Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
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Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívandók Intézményvezetők: óvodák
általános iskolák

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 8.§ (1)
bekezdésében kimondja: „A települési önkormányzat feladata …a foglalkoztatás
megoldásában; az óvodásról, az alapfokú nevelésről, oktatásról,…valamint a gyermek és
ifjúsági feladatokról való gondoskodás;” a (4) bekezdés szerint „A települési önkormányzat
köteles gondoskodni …az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről,”
Tapolca Város Önkormányzata Fenntartásában működik három óvoda és három általános
iskola és egy többcélú intézmény, amely a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével,
oktatásával foglalkozik.
Az óvodai nevelés, amely a gyermek neveléséhez elengedhetetlenül szükséges, a teljes óvodai
életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek három éves
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A közoktatásról szóló többszörösen
módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 24. §-ának (3) bekezdése szerint a
gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A gyermekek egy része a hatodik
életévében, másik része a hetedik életévében, augusztus 31-e után elhagyja az óvodát. A
gyermek a hetedik életévében is újabb óvodai nevelési évet kezdhet, de csak abban az
esetben, ha augusztus 31-e után született és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és
rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában. Ezeknél
a gyermekeknél a tankötelezettség kezdete a nyolcadik életévre esik.
A Kt. 6. §-ának (2) bekezdése szerint a gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben a
nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik.
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A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben,
amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség
teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is,
ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.
A Kt 13. § taglalja a szülők jogait és kötelességeit a nevelési oktatási intézmény
választhatósága területén:
„13. § (1) A szülőt megilleti a nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézmény szabad
megválasztásának joga. A nevelési, nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának
joga alapján gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, saját vallási, illetve
világnézeti meggyőződésének, nemzeti vagy etnikai hovatartozásának megfelelően választhat
óvodát, iskolát, kollégiumot.
(5) A szülő joga, hogy gyermeke lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén a
polgármester segítségét kérje ahhoz, hogy gyermeke különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés
nélkül folytathassa tanulmányait, ha a településen nem működik olyan iskola, amelyik a
tankötelezettség végéig biztosítja az iskolai nevelést és oktatást. A sajátos nevelési igényű
gyermek lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén a polgármester segítségét kérheti
ahhoz, hogy gyermeke óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez-oktatásához szükséges
feltételeket a településen megteremtsék.”
A Kt. az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony keletkezéséről a következő képen rendelkezik
65. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek
harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét
bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben
folyamatosan történik.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében
lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a
jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda
esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda -
beleértve a kijelölt óvodát is - köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki e törvény 24. §-
ának (3) bekezdése alapján köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító óvoda). A kötelező
felvételt biztosító óvoda - ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét - nem tagadhatja meg a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. §-a alapján jogosult a
gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság
kezdeményezte.
66. § (1) A tanuló (magántanuló) az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony
felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A
felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Általános iskolában felvételi vizsga nem
szervezhető
(2) Az általános iskola - beleértve a kijelölt iskolát is - köteles felvenni, átvenni azt a
tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében
található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). A kijelölt iskola [30. § (4) bek.],
ha nem kötelező felvételt biztosító iskola, a tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja
meg. Ha az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi,
átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles előnyben részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye,
telephelye található. E körben a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló felvételét csak
helyhiány miatt tagadhatja meg. Ha az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége
teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, és valamennyi felvételi
kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az általános iskola sorsolás útján dönt.



3

A felsorolt jogszabályokat figyelembe véve Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában
működő óvodai nevelést, alapfokú oktatást biztosító intézményi nem kötelesek felvenni,
átvenni a környező településekről, a beiratkozni szándékozó gyermekeket, illetve tanulókat. A
Kt. 66. § (2) bekezdése alapján, az általános iskola csak azt a tanulót köteles felvenni, átvenni,
akinek lakhelye, vagy tartózkodási helye az iskola kijelölt körzetében található. Abban az
esetben is felveheti az iskola a tanulót, ha van még hely az adott évfolyamon, és a tanuló
lakhelye, illetve tartózkodási helye az adott településen található. A szülő, gondviselő viszont
a gyermeket bejelentheti akár tartózkodási hellyel is Tapolcára, ebben az esetben viszont a
kijelölt oktatási intézmény köteles felvenni, átvenni a gyermeket. Kt. 66. § (2) bekezdése
szerint„A kijelölt iskola [Kt. 30. § (4) bek.], ha nem kötelező felvételt biztosító iskola, a tanuló
felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg.
Tapolca Város Önkormányzatra a 20/1997. (II. 13.) Korm. rend. alapján meghatározta
234/2003. (XII. 19.) Kh számú határozattal az óvodai, a 235/2003. (XII. 13.) Kh. számú
határozattal az általános iskolai körzet határait. Ezen körzet határok csak Tapolca város
közigazgatási határain belül lévő utcákat, tereket tartalmazza.
Ezen intézkedések meghozatala az oktatási intézményekben, már bent tanuló vidéki
gyermeket nem érintheti, mivel az intézményből nem lehet elküldeni. A fent említett eljárást
csak felmenő rendszerben lehet alkalmazni.
2001-évben több vidéki település önkormányzata írt alá megállapodást Tapolca Város
Önkormányzatával a településükről bejáró tanulók normatíván felüli finanszírozásáról. A
megkötött megállapodások alapján felül kell vizsgálni a be nem fizetett hozzájárulások
behajtásának jogosságát. Álláspontunk szerint a 2001-ben felvett gyermekek után mindaddig,
amíg a tankötelezettségének ideje alatt tanulói jogviszonya a tapolcai oktatási intézményben
nem szűnik meg, azon települések önkormányzatai, melyek területén a tanuló lakhelye van a
2001. évi kötelezettség vállalás alapján hozzájárulást kötelesek fizetni. A mi értelmezésünk
szerint a díj fizetésének mértékében állapodhatnak meg évenként, de a hozzájárulás
megfizetésének jogalapját nem vitathatják.
A Kt. 30. § (1) bekezdése rendelkezik a sajátos nevelési igényű tanulókról „A sajátos nevelési
igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának
megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól
kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították”
A (3) bekezdése kimondja, hogy „A nevelési-oktatási intézményt a szülő választja ki a tanulási
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és
rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleménye alapján.”
(4) alapján „ A gyermek, tanuló érdekében a jegyző kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével
jelenjen meg szakértői vizsgálaton, illetve a szakértői vélemény alapján gyermekét a
megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be [a továbbiakban a (3) bekezdés szerint
kiválasztott, illetve a (4) bekezdés szerint a jegyző által kijelölt nevelési-oktatási intézmény:
kijelölt nevelési-oktatási intézmény, kijelölt óvoda, kijelölt iskola].”
Az Kt. 13. § (5) bekezdése alapján, tehát a település polgármesterének kell intézkednie és
segítséget adnia - ezt a segítséget nem tagadhatja meg-, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók
óvodai, iskolai nevelésének feltételeit megteremtse. A sajátos nevelési igényű tanulók óvodai,
iskolai nevelésének biztosítása egy másik önkormányzat területén található már meglévő
oktatási intézmény költségeihez való hozzájárulás is lehet.

A Kt. 87. § (1) bekezdés e) pontja alapján a megyei önkormányzat köteles gondoskodni
„azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi
ellátásáról, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt,”. Tapolca Város
Önkormányzata a fenntartásában működő Szász Márton Á.M.K. keretein belül látja el a
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sajátos nevelési igényű tanulókat. Az itt tanuló gyermekek mindegyike rendelkezik a
Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat Tanulási Képességeket Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével, miszerint ezeket a tanulókat a Szász
Márton Á.M.K. keretein belül kell foglalkoztatni, ahol olyan tanulók tanulnak, akik a többi
gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt. Tehát a tapolcai Szász Márton Á. M.K.
keretein belül foglalkoztatott sajátos nevelési igényű tanulókról való gondoskodást a törvény a
megyei önkormányzat feladataihoz sorolja. A költségek csökkentése érdekében a sajátos
nevelési igényű tanulók esetében többféle megoldás is lehetséges.

1. A 2006. december 12-én meghozott testületi döntéshez hasonlóan átadni a
feladatellátást a Veszprém Megyei Önkormányzatnak. A Kt. 88. § (9) bekezdése szerint a
megyei önkormányzat „dönt arról, hogy szükséges-e az átvett feladathoz a feladatot ellátó
intézmény további működtetése. A fővárosi, megyei önkormányzat kérésére a feladatot
átadó önkormányzat az átadott intézmény vagyonát köteles használatra átengedni a
fővárosi, megyei önkormányzatnak. Az átadás ingyenesen történik. A feladat és a
használat átadásának időpontja – a felek eltérő megállapodásának hiányában – nevelési-
oktatási feladat és intézmény esetén a bejelentést követő év július 1-je, más közoktatási
feladat és intézmény esetén pedig a bejelentést követő év január 1-je.”
2. Együtt működési megállapodást lehetne kötni Tapolca Város Önkormányzatának és
Veszprém Megyei Önkormányzatának a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának
megszervezésre. Az együttműködési megállapodás a már működő Tapolcai
Intézményirányító Fenntartó Társulási Tanács működéséhez hasonlóan történne.
A Kt. 88. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján „az önkormányzatok feladataikat
intézmény létesítésével, fenntartásával, társulásban való részvétellel vagy más
önkormányzattal, illetve fenntartóval kötött megállapodás útján láthatják el”.
3. A vidéki önkormányzatokkal a bejáró tanulók esetében egyedi megállapodásokat
kellkötni. A megállapodás alapján, a normatíván felüli költségeket Tapolca Város
Önkormányzatának. az érintett önkormányzat köteles megtéríteni az egész oktatási
szakasz alatt.

A következő táblázat a 2005/2006-os tanévben a különböző településekről bejáró tanulókat és
ezen tanulók által keletkezett önkormányzati többlet kiadásokat tartalmazza.
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Kimutatás a bejáró gyermekek létszámáról és költségéről
2005/2006.tanévben

Gyermekek száma (fő)
- intézmény által kimutatott-

Fizetendő
Összeg

Ft

Gyermekek száma (fő)
- települési

önkormányzat által
vállalt -

Tényleges
befizetésTelepülés neve

Óvodás
247.616

Ft/fő

Ált.Isk.
87.939
Ft/fő

Fogyatékos
361.988

Ft/fő
Óvodá

s
Ált.Isk. Fogya

tékos

Összege
(Ft)

Ábrahámhegy 1 2 - 423.494 1 1 - 335.555
Balatonrendes - - 1 361.988 - - 1 361.988
Gyulakeszi * 6 46 2 6.254.866
Kisapáti * 1 15 - 1.566.701
Raposka * 1 15 1 1.928.689
Köveskál - 5 - 439.695 - 5 - 439.695
Mindszentkálla 1 2 - 423.494 - 2 - 175.878
Szentbékkálla * 2 6 - 1.022.866 - -
Monostorapáti 1 14 4 2.926.714 - - - 80.000
Hegyesd 2 2 1 1.033.098 - - - 30.000
Sáska 1 14 1 1.840.750
Balatonederics - 18 2 2.306.878 - - 2 723.976
Badacsony - 1 - 87.939
Badacsonyörs - 1 - 87.939
Badacsonytomaj - 8 1 1.065.500
Badacsonytördemic * - 5 1 801.683
Hegymagas 4 18 - 2.573.366
Kapolcs * - - 1 361.988
Káptalantóti * 1 9 2 1.763.043
Kékkút * 1 - - 247.616
Kővágóőrs – visszajelzés
alapján nem vállalta

- 5 - 439.695

Lesenceistvánd-
visszajelzés alapján nem
vállalta

3 18 1 2.687.738

Lesencetomaj * 7 18 4 4.764.166
Lesencefalu * - 2 1 537.866
Nagyvázsony * - - 1 361.988
Nemesgulács * 1 11 3 2.300.909
Nemesvita - visszajelzés
alapján nem vállalta

3 2 - 918.726

Révfülöp * - 4 - 351.756
Sümeg - 2 3 1.261.842
Szigliget 1 6 1 1.137.238
Taliándörögd * - - 1 361.988
Uzsa – visszajelzés
alapján nem vállalta

- 3 - 263.817

Vigántpetend * - - 1 361.988
Zalahaláp 2 28 7 5.491.440

Összesen:
39 280 40

48.759.464 1 8 3 2.147.092

Összesen:
9 657 024

Ft
24 622 920

Ft
14 479 520

Ft

Fizetendő hozzájárulás és a tényleges befizetés különbözete: 46.612.372
* A kiküldött megállapodásra visszajelzés a mai napig nem érkezett Önkormányzatunkhoz.
Tapolca, 2006. szeptember 11.
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A 2006/2007-es tanévben intézményenként készült el a vidéki tanulók statisztikája, a 2007. év
költségvetése alapján a vidéki tanulók után keletkezett többlet kiadások a következőképpen
alakulnak. Gyermek létszám alakulása 2006. október 1-jei statisztika alapján:

Intézmény neve Gyermek,
tanulói
létszám

Bejáró
gyermekek

száma

Bejáró
gyermekek
százalékos
megoszlása

1 főre jutó
többlet

költség Ft

Bejáró
gyermekek

összes
költsége Ft

Barackvirág Óvoda 162 fő 6 fő 3% 203 681 1 222 086
Kertvárosi Óvoda 149 fő 14 fő 9% 255 368 3 575 152
Szivárvány Óvoda 168 fő 18 fő 11% 265 188 4 773 384
Óvodák összesen: 479 fő 38 fő 8% 251 858 9 570 622
Batsányi János
Általános Iskola

370 fő 86 fő 23% 110 242 9 480 812

Bárdos Lajos Általános
Iskola

445 fő 97 fő 22% 118 846 11 528 062

Kazinczy Ferenc
Általános Iskola

597 fő 83 fő 14% 83 131 6 899 873

Általános iskolák
összesen:

1412 fő 266 fő 19% 104 920 27 908 747

Enyhe értelmi
fogyatékos ált. iskola

58 fő 22 fő 37% 415 265 9 135 830

Középsúlyos 15 fő 10 fő 66% 415 265 4 152 650
Autista 6 fő 2 fő 33% 415 265 830 530
9-10. évf. norm. 24 fő 17 fő 70% 415 265 7 059 505
9-10. évf.speciális 12 fő 8 fő 66% 415 265 3 322 120
Szakképzés normál 24 fő 7 fő 29% 415 265 2 906 855
Szakképzés speciális 15 fő 6 fő 40% 415 265 2 491 590
Szász Márton Á.M.K.
összesen

154 fő 72 fő 47% 415 265 29 899 080

Mindösszesen: 2 045 fő 376 fő 18% 67 378 449

Tapolca Város Önkormányzatának a 2007. évben 67 378 449 Ft-ba kerül a vidékről bejáró
tanulók óvodai nevelése, általános iskolai oktatása, és a Szász Márton Á.M.K. belül működő
szakképző osztályok oktatása.
A költségek visszaszorítása érdekében ezen intézmények esetében csak azon tanulókat lehetne
felvenni, illetve átvenni, ahol a lakhely szerinti illetékes önkormányzat, esetleg a szülő
vállalná az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás időtartama alatt a normatíván felüli többlet
költségek megfizetését Tapolca Város Önkormányzatának és erről az illetékes önkormányzat
esetleg szülő, minden tanuló esetében egyénileg nyilatkozik.
Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a Tapolcára bejáró gyermekek lakhely
szerinti önkormányzatok és Tapolca Város Önkormányzata között létrejött megállapodás
tervezetét.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a
fenntartásában működő óvodai nevelést, alapfokú oktatást, sajátos
nevelési igényű tanulók oktatását biztosító intézményei
intézményvezetőit, hogy a beiratkozási időpontban felvenni, a
későbbiek folyamán átvenni vidéki gyermeket, tanulót csak abban az
esetben lehet, ha a lakhely szerinti illetékes önkormányzat, illetve a
bejáró gyermek, tanuló szülője (gondviselője) vállalja az óvodai
nevelés és az alapfokú oktatás egész időtartama alatt a normatíván
felüli többlet költségek megfizetését Tapolca Város
Önkormányzatának és erről az illetékes önkormányzat, szülő egyénre
szabottan nyilatkozik.
Az oktatási rendszerben már bent lévő bejáró gyermeket az oktatási
intézményből elküldeni nem lehet. A fenntartói utasítást csak felmenő
rendszerben lehet alkalmazni.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét, hogy a többlet költségekhez történő
hozzájárulásról a bejáró gyermekek lakhelye szerinti illetékes
települések önkormányzataival, valamint Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulásával tárgyalásokat kezdeményezzen, és
ezek eredményeként létrejött megállapodásokat kösse meg.
A felvételt biztosító intézmény, pedig vállalja a Közoktatási
törvényben meghatározott maximális csoport és osztály létszám,
valamint az OKÉV által engedélyezett csoport és osztály létszám
közötti gyermekek oktatását, nevelését.

Határidő: 2007. április.
Felelős: polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét, hogy a 2001-ben megkötött bejáró
tanulókról szóló megállapodások alapján vizsgálja felül a be nem
fizetett hozzájárulások behajtásának lehetőségét.

Határidő: 2007. április.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2007. február 13.

Ács János s.k.
polgármester
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1. számú melléklet

M E G Á L L A P O D Á S

mely létrejött ______________________________________________
Önkormányzat
(képviselő: _______________________________________________polgármester) és
Tapolca Város Önkormányzata (képviselő: Á c s János polgármester) között az
(óvodai nevelés, alapfokú oktatás) mint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8.§ (1) ill. (4) bekezdése alapján meghatározott kötelezettség biztosítása
céljából alulírott napon, az alábbi feltételek mellett.

l.) ______________________________ Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
Tapolca Város Önkormányzatát, hogy biztosítsa

Név Szül. hely Szül. idő Anyja neve Lakcím

óvodás korú gyermek Tapolca város intézményeiben történő óvodai ellátását, ezen
nevelési szakasz egész ideje alatt.
(Általános iskoláskorú tanuló, sajátos nevelési igényű tanuló)

2.) Tapolca Város Önkormányzata vállalja fentiek biztosítását saját fenntartású
intézményeiben.

3.) Megállapodó Önkormányzatok rögzítik, hogy a központi költségvetés által e
célra biztosított állami támogatás a Tapolca Városi Önkormányzat
költségvetésébe kerül évenként beépítésre bevételként.

4.) Tapolca Város Önkormányzata vállalja, hogy az Intézményei költségvetésének
elkészítését követően a költségvetési hozzájárulás összegét (normatíva feletti)
minden év március 31-ig közli az ellátást igénybevevő Önkormányzattal.

5.) Az ellátottak költségvetési hozzájárulását úgy kell megállapítani, hogy a csak a
működési kiadásokat tartalmazhatja.

6.) __________________________________ Települési Önkormányzat vállalja az
óvodai nevelés, alapfokú oktatás, mint nevelési szakasz egész ideje alatti ellátásáért
minden naptári (költségvetési) évre működési hozzájárulást ad át a megállapodás 4.
pontja alapján közölt összeg erejéig.

7.) Az óvodai nevelés, alapfokú oktatási ellátásban részesülő gyermekek lakhelyének
egyeztetése a megállapodó Önkormányzatok polgármestereinek és az intézmények
vezetőinek feladatát képezi a tárgyévet megelőző minden év október 1-jei
statisztikai adatok alapján.
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8.) Az éves hozzájárulás összegét az évenkénti 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.

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

T a p o l c a , 2007. ________________ hó ____ nap

___________________________ _______________________________
ellátást biztosító önkormányzat ellátást igénybevevő önkormányzat

Ács János
polgármester polgármester


