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MEGÁLLAPODÁS 

szociális ellátási feladatok átvállalásáról 

 

amely létrejött egyrészről Paksi Többcélú Kistérségi Társulás (székhelye: 7030 Paks, Dózsa 

György utca 55-61.képviseli: Süli János társulás elnöke),másrészről: Medina Község 

Önkormányzata (székhelye: 7057 Medina, Kossuth Lajos utca 59. képviseli: Vén Attila 

polgármester) között,a jelen dokumentumban meghatározott helyen, időtartamra és tárgyban.  

 

 

P r e a m b u l u m 

 

Felek a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény 

továbbiakban: Szt.) 90.§ (4) bekezdésben, 91. § (1)bekezdés c) pontjában, valamint a a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Gyvt.) 

és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. Törvény 41. § (6) 

bekezdésében nyert felhatalmazás alapján, a gyermekjóléti és szociális ellátások terén meglévő 

jogaik és kötelezettségeik szabályozott gyakorlása, valamint a köztük lévő jogviszony 

egyértelmű és a jogszabályi követelményeknek megfelelő rendezése (különösen a 

családsegítés és gyermekjóléti feladatok közös önkormányzathoz tartozó feladatellátásának 

megvalósulása) érdekében az alábbiakban részletezett tartalommal Szerződést kötnek:  

 

I. Előzetes nyilatkozatok 

 

1. Megbízó részéről a jelen Szerződést aláíró Vén Attila polgármester nyilatkozik, hogy 

Megbízó képviseletére, továbbá a szerződés aláírására jogosult – figyelemmel a Képviselő-

testület …./2015.(XII…) Kt határozatára -, a szükséges felhatalmazottsággal rendelkezik. 

2. Megbízott részéről a jelen Szerződést aláíró Süli János a társulás elnöke nyilatkozik és 

szavatolja, hogy Megbízott képviseletére továbbá a Szerződés aláírására jogosult, a szükséges 

felhatalmazottsággal rendelkezik.  

3. Megbízó kijelenti, hogy a Szt. és Gyvt. rendelkezései alapján, mint fenntartó gyermekjóléti 

szolgáltatás ellátását, mint a Szt.-ben és Gyvt.-ben meghatározott kötelező önkormányzati 

feladatot, továbbá a nem kötelező családsegítés önkormányzati feladatot jelen Szerződés 

hatályba lépéséig a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési szerve, a Paks Kistérségi 

Szociális központ útján látja el. 

4. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékleteinek tekintik az e 

Szerződésben foglalt feladatok Megbízott általi ellátásához szükséges helyiségcsoport 

használatát biztosító külön megállapodásukat valamint a jelen Szerződésben foglalt szociális 

és gyermekjóléti feladatok átadás-átvételéről szóló, a Felek által meghozott döntéseket 

tartalmazó dokumentumokat.  

 

 

 

II. A Felek közötti jogviszony, a Szerződés időbeli hatálya 

 

1. A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés legkorábban 2016. január 1. napján lép hatályba, és 

határozatlan időre tekintik hatályosnak maguk között. 



2 

 

 

2. Felek rögzítik, hogy a hatályba lépés feltétele a II. 1 pontban foglalt kezdő időpont 

bekövetkezte valamint az, hogy Megbízott olyan jogerős a szolgáltatói nyilvántartásba való 

bejegyzéssel rendelkezik, amely a jelen Szerződésben rögzített feladatainak ellátására 

feljogosítja őt.  

 

III. A Szerződés tárgya, Felek jogai és kötelezettségei 

 

1. Felek rögzítik, hogy Megbízó a Preambulumban nyert felhatalmazás és jelen Szerződés 

alapján megbízza Megbízottat a Szt.-ben és Gyvt.-ben jelen Szerződés I. 3 pontjában 

meghatározott feladatok ellátásával. 

 

2. Felek rögzítik, hogy Megbízott a Megbízó megbízása és a I. 1. pontban felhívott 

jogszabályi rendelkezések alapján átvállalja a I. 1. pontban foglalt feladatok ellátását. 

 

3. Felek az átvállalt feladatokat az alábbiak szerint határozzák meg:  

3.1. A Megbízó  

a) a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételét a településen élők igénye szerint 

kéri biztosítani 

a Megbízó által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központ (székhelye: 7030 Paks, Ifjúság 

útja 1/A) intézmény által. 

 

3.2. A 3.1. pontban meghatározott feladatok Megbízott által történő ellátása érdekében a 

Megbízó a feladatellátás helyéül szolgáló Medina, Kossuth utca 59.szám alatti 

helyiségcsoportot külön megállapodás alapján a Megbízott térítésmentes használatába adja. 

 

3.3. A 3.1. pontban meghatározott feladatok ellátását a Megbízó a jelen Szerződés hatályba 

lépésének napjától a jelen Szerződésben foglaltak alapján kívánja biztosítani. 

  

4. Megbízott nyilatkozik, hogy a Megbízónak a I. 3. pontban körülírt ellátások biztosítására 

szóló megbízását elfogadja, a jelen Szerződés alapján átvállalt szociális feladatok és 

gyermekjóléti alapellátás ellátását az általa alapított és a jelen Szerződés hatályba lépésének 

napját megelőzően is a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett intézmény útján 

biztosítja. Megbízott vállalja, hogy az átvállalt feladatokat az ellátott kérésére vallási, 

világnézeti semlegességgel biztosítja. 

 

5. Megbízott a jelen Szerződéssel átvállalt feladatok tekintetében jogosult az állami 

költségvetésből biztosított normatív költségvetési hozzájárulás és feladat-ellátási finanszírozás 

támogatás felhasználására. A normatívát a Társulás gesztor települése Paks Város 

Önkormányzata igényli és adja át a Társulásnak. Megbízott vállalja, hogy az átvett feladatok 

keretében ellátottak után kapott állami hozzájárulásokat teljes összegében az átvett feladatok 

ellátására fordítja. 

 

6. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatosan a Felek közötti valamint bármelyik 

Fél és a központi költségvetés (finanszírozási szerződést kötő) közötti elszámolási 

viszonyokat a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések rendezik. 
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A felek rögzítik, hogy a feladatellátáshoz a megbízó az alábbiak szerint járul hozzá: A 

fizetendő hozzájárulás összegét a szociális feladat-ellátáshoz kapcsolódóan tárgyévre tervezett 

összes kiadás, valamint a tárgyévre tervezett szociális-és gyermekjóléti feladatokhoz 

kapcsolódó központi támogatás és intézményi működési bevételek különbözetének 

figyelembevételével állapítják meg az intézmény költségvetési határozatában. A Megbízó így 

megállapított hozzájárulás összegének 1/12-ed részét fizeti minden hónap 5-éig a Paksi 

Többcélú Kistérségi Társulás 11906405-06548296-10000001 számú számlájára. Az éves 

beszámoló elkészítése után a Megbízott elszámol a Megbízóval a tényleges kiadások és 

bevételek alapján.     

 

7. Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés alapján történő feladatellátás 

keretében biztosítja a Szt. És Gyvt. mindenkor hatályos rendelkezései, illetve az esetlegesen 

az ezek helyébe lépő jogszabály rendelkezései szerint a jelen Szerződésben meghatározott 

ellátások körébe tartozó szolgáltatásokat. 

 

8. Felek a I. 1. pontban részletezett ellátásokban részesülők körét az alábbiak szerint 

határozzák meg:  

8.1. Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére a település lakói, illetve a 

szolgáltatáshoz fordulók függetlenül lakóhelyüktől. 

 

9. Az intézmény a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátását térítésmentesen nyújtja.  

9.2. A Megbízó a Megbízottat negyedévente a negyedévet követő hó 20-áig köteles 

tájékoztatni a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsoló a Megbízót terhelő költségek 

alakulásáról.  

 

10. Megbízott vállalja az ellátottak illetve törvényes képviselőik felé a jogszabályokban előírt 

tájékoztatási és értesítési kötelezettségek teljesítését.  

 

11. A jelen Szerződésben meghatározott ellátásokat igénybe vevőnek a működtetéssel, illetve 

az ellátással kapcsolatban tett panaszát a Megbízott köteles kivizsgálni és a lehető legrövidebb 

időn, de legkésőbb 30 napon belül a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának 

eredményéről. A panasz kivizsgálásának eredményétől függően alapját képező körülmények 

elhárítása érdekében a Megbízott köteles haladéktalanul intézkedni. A Megbízott köteles 

valamennyi panasz benyújtásáról és a megtett intézkedésekről a Megbízót a panasz 

benyújtását illetve az intézkedés megtételét követő 8 napon belül írásban tájékoztatni.  

 

12. A Megbízott minden naptári év április 30. napjáig köteles írásbeli beszámolót készíteni a 

Megbízó részére a jelen Szerződés alapján a tárgyévet megelőző évben végzett 

tevékenységéről. A Megbízó az átvett feladatok illetve ellátások teljesítését a helyszínen is 

jogosult ellenőrizni előzetes egyeztetés alapján. 

 

14. A Megbízott köteles teljesíteni a jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási és 

nyilvántartási kötelezettségeit, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat az illetékes 

szervek rendelkezésére bocsátja. A Megbízó által a felhasználás célját, okát és az adatkérés 

jogi alapját megjelölve kért adatokat írásban a Megbízó rendelkezésére bocsátja. Az 

adatszolgáltatás során a Megbízott köteles mindenkor a hatályos adatvédelmi jogszabályi 
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rendelkezéseket betartani és adatszolgáltatási kötelezettségét az azokban meghatározott 

korlátok között teljesíteni.  

 

IV. Szavatossági nyilatkozatok, egyéb kötelezettségek 

 

1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátását a településen 

élő és jelenleg a feladatot ellátó dolgozók az intézményhez történő átvételével biztosítják. A 

Központ alkalmazásában álló közalkalmazottak, illetve munkavállalók további 

foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadóak. 

2. Megbízott jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen Szerződésben 

meghatározott, általa ellátandó szociális szolgáltatásokra és gyermekjóléti alapszolgáltatásra 

vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket 

betartja, illetve az általa e feladatok ellátására létrehozandó szolgáltatóval, intézménnyel 

betartatja. 

 

 

 

 

V. A Szerződés módosítása, megszüntetése 

 

1. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés érvényesen kizárólag írásban módosítható.  

2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben bármely jogszabályi rendelkezés miatt  

a Szerződés módosítása lenne szükséges, úgy azt a jogszabályok által biztosított határidőben, 

a lehető leghamarabb módosítják.  

3. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés időbeli hatályának felmondása előtt legkésőbb 6 

hónappal tárgyalást kezdeményeznek egymással, amely során egyeztetnek az együttműködés 

lehetséges formáiról.  

4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés – a Felek egybehangzó, közös írásos megegyezésén 

alapuló megszüntetés mellett – bármely fél által a másik félhez írásban intézett, indoklással 

ellátott felmondással felmondható. A felmondási idő rendes felmondás esetén 4 hónap.  

5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés rendkívüli, írásban indokolt felmondással, a másik fél 

súlyos szerződésszegése vagy a Megbízó által a jelen Szerződésben meghatározott feladatok 

ellátására létrehozandó intézmény megszűnése esetén felmondható. A felmondási idő 

rendkívüli felmondás esetén 3 hónap. Rendkívüli felmondásra okot adó körülmény esetén a 

szerződésszegő felet tértivevényes ajánlott küldemény útján, ésszerű, de 60 napnál nem 

hosszabb határidő tűzésével fel kell hívni a szerződésszegés orvoslására. A rendkívüli 

felmondásra az orvoslásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén kerülhet sor.  

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:  

- a Megbízott jelen Szerződéssel, jogszabállyal ellentétes magatartást gyakorolna vagy 

gyakorlatot folytatna;  

- a Megbízott az adatközlésre vonatkozó kötelezettségét – az együttműködést akadályozó 

módon – súlyosan megszegi;  

- a Megbízott nem tesz eleget a III.11. pontban foglaltak szerint a benyújtott panaszokra és a 

megtett intézkedésekre vonatkozó, Megbízó felé irányuló tájékoztatási kötelezettségének, 

vagy ha a panaszokat nem vizsgálja ki, illetve megalapozott panasz esetén nem teszi meg a 
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szükséges intézkedéséket; - a Megbízott a III.3. pontban foglaltak illetve külön megállapodás 

alapján térítésmentes használatba kapott önkormányzati vagyonnal az átvállalt feladatokat 

nem vagy nem a Szt., Gyvt szerinti, elvárható színvonalon látja el, vagy ha a vagyonban kárt 

okoz. 

 

6. Felek szerződésszegés esetére a Ptk. általános kártérítési szabályainak alkalmazásában 

állapodnak meg. Bármelyik fél által gyakorolt felmondás esetén a jelen Szerződésben 

meghatározott felmondási idő alatt a Megbízott köteles az átvett ellátások folyamatos és 

megfelelő színvonalú ellátására. A Megbízó részéről történő rendkívüli felmondás esetén az 

ellátás folyamatos, megfelelő színvonalú biztosításának költségeit a Megbízott a kártérítési 

kötelezettségén túlmenően is köteles megtéríteni a Megbízó részére. A Megbízott részéről 

történő rendkívüli felmondás esetén az ellátás folyamatos, megfelelő színvonalú 

biztosításának költségeit a Megbízó köteles megtéríteni a Megbízott részére. 

 

 

 

VI. Vegyes és záró rendelkezések 

 

1. A jelen Szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben 

különösen a Ptk. az Szt. És Gyvt. rendelkezései alkalmazandóak háttérszabályként.  

2. Felek a jelen 6 (hat) egymással teljesen megegyező példányban készült 5 (öt) számozott 

oldalból álló Szerződést, erre felhatalmazott képviselőik útján, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

  

Paks, 2015……….hó……nap 

 

 

 

Megbízó képviseletében      Megbízott képviseletében 

 

 

Vén Attila         Süli János 

polgármester               társulás elnöke  

 


