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Amely létrejött egl,részről a Medryeseryháza Városi Önkormányzat (5666
Medgyesegyháza Kossuth tér 1 képviseli: Ruck Márton polgárrnester) továbbiakban
Megrende|ő, mint Medgyesegyháza-Pusztaottlaka-Medgyesbodzás Alapfokú Közoktatási
Intézményfemtartó Társulás gesztor települése, mrásrészről
Pusztaottlaka Község Onkormányzata (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10, képviseli:
Simonka György polgármester), továbbiakban §zo|gáItató közötí az alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel:

5.

Előzmények

Felek rögzítik, hogy tag|ai a Medgyesegyháza-Pusztaottlaka-Medgyesbodzás
Alapfohí Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (továbbiakban: Társulás). A
társulási megállapodás alapján a táfsult önkormányzatok 2O1,3. január 1. napjától
közösen működtetik a Medgyesegyházi Varrázserdő Ovoda intézményt (továbbiakban:
lntézmény), így gondoskodva az óvodáskorú gyermekek óvodai neveléséről.

Felek rögzítik azt a tényt, hogy Pusztaottlaka község közigazgatási területén a
Társulás feladarellátási helyet, telephelyet nem működtet, a pusáaottlakai gyermekek
részéte az ellátást a Medgyesegyháaa, Hósök u, 2. szirm alatli telephelyen biaosítja.

Szolgáltató kijelenti, hogy a Pusztaott7aka közigazgatási területén élő, és a Társulás
által fenntartott lntézménybe járó gyermekek napi úazásának megkönnyítése
biztonságosabbá tétele, valamint felügyeletük biztosítása érdekében óvodabusz-
szolgáltatást biztosít.

A szolgáltatás tartalma

Szolgáltató váIlalja, hogy a nevelési napokon a pusáaottlakai iakóhelyű óvodás
gyermekek Medgyesegyházfua, az Intézménybe történő beszállitását az intézményi
házirendben szabályozoít időpontig történő beérkezéssel, valamint a gyermekek
óvodai nevelés utáni hazaszállítását elvégz| A pontos idópontot a Szolgáiíatő és az
Intézmény intézményvezetője egyeúeíi Az óvodabusz útvonala: Reggel indulás:
Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10. - Medgyesegyhráza Luther u. 7. (iskola épülete
előtt) útvonalon. Délután indulás: - Medgyesegyháza Luther u. 7- Pusztaottlaka
Felszabadulás u, 10. útvonalon.

Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatást a közúti közlekedés szabályiról szóló
1,11,975. GLs.) KPM-BM együttes rendeletben foglaltak betartásával végzi, a személyi
és íárgyi feltételeket biztosítja, szavatolja, hogy a szolgáltatás céljára használt jármú
műszakilag jó állapotban van, azt felszerelték biztonsági öwel,
valamint az éyszaknak megfelelő
biztosított. Közö§ ÓDkormÁayzati Hivatal
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6. A Szolgáltató vállalja M óvodabusz szolgáltatás folyamatosságát, és
gördülékenységét.

7. A Szolgáltató váJlalja, hogy a gyermekek mellé 1 fii kísérőt biáosít, melynek feladata
és felelósségi köre:

o Elérhetóség telefonon az utolsó tanuló hazaszallításáig.
o Gyermekek felügyelete az oda és vissza utakon.
. kapcsolattartás a szülőkkel és az intézmérnyel, biáosítva a folyamatos

információáramlást.
. Minden szállítás alkalmával utas-lista kószítése, illetve mindazon

nyilvántartások vezetése, melyek a normatíva igényléshez szükségesek.

8. A Szolgáltató feladata és kötelezettsége, hogy értesítse az Intézményt és a szülőt, min1
a szolgáltatás igénybe vevő képviselőjét minden, a szolgáltatás menetét érintő
változésrőt,legyen indulási és érkezési idó vagy más változás. Az Intézmény feiadata
és kötelessége tájékozlalrlri az Szolgíitatőt a kapcsolat működtetéséhez és
fenntartásához szükséges telefonszámokról.

9. Az |ntézmény kötelessége előzetesen értesíteni a Szolgáitatót a szokásos tanítási rend
megvaltozásáról, eltéíő munkarendról iegalább a véútozás elótti napon, és közölni a
megváJtozott tanííási renűez igazodó érkezési és távozási idópontokat.

A szolgáltatás díja, az elszámolás menete

10. A szolgáltatás díia bruttó: 892.926,-Ftl év

7t. Számlázás negyedévente utólag történik. Részszámla nyújtható be minden év március
31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig bruttó 250.000,- Ft erejéig. Megrendelő és
Szolgáltató, minden év végéig elszá,rnol a tényleges szolgáltatást igénybe vevő
személyek és a finanszírozás változások, valamint a felmeűlő egyéb költségek
ismeretében. Yégszámla benyújtására az elszámolást követóen minden év december
31, napját követően van lehetóség,
A Szolgáltató felfiiggesztheti a szo|gá|tatást a Megrendelő írásbeli figyelmeztetése
után, amennyiben a Megrendelő a szám|a kifizetését a hatáidőt követő 14 napon túl
nem rendezi.

].2. Jelen szerződést Felek 2013. január 1. naplátől hatfuozatlan időre kötik azza\,\rogy 2
hónapos felmondási idóvel írásban bármelyik fél felmondhatja.

13. Felek törekedni fogrrak arra, hogy vitáikat peren kívül rendezzék, és egymással
szemben jóhiszeműen járnak. Kijelentik továbbá, hogy a megállapodásban nem
szabályozotí kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint
járnak el. Vitás ügyekben a Battonyai Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

14. Felek a közöttük 2011, december 27-én iskolabusz szolgáltatás biztosítására kötött
megállapodást közös megegyezéssel 2012, december 31. napjával megszüntetik.
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