


 
 

Ellátási szerződés 
 
amely létrejött 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8200 Veszprém, 
Óváros tér 9., adószám: 15734202-2-19, képviseli: Porga Gyula polgármester), a 
továbbiakban: VMJV Önkormányzata) 

 
másrészről Hajmáskér Község Önkormányzata (székhely: 8192, Hajmáskér, 
Kossuth Lajos utca 31. adószám: 15428756-2-19, képviseli: Köbli Miklós 
polgármester), a továbbiakban: Községi Önkormányzat,  
 
együttesen a Felek között a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása és 
működtetése tárgyában alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Felek előzményként rögzítik, hogy Hajmáskér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2020. augusztus 26. napján a 78/2020. (VIII.26.) 
határozatával döntött arról, hogy csatlakozni kíván VMJV Önkormányzata által 
ellátott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz. 

 
2. Jelen feladat-ellátási szerződést Felek a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 90. § (4) 
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján kötik meg.  

 
3. Felek megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerződésben 

meghatározott szolgáltatásokat VMJV Önkormányzata az általa fenntartott 
Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény (a 
továbbiakban: Intézmény) által látja el. 

  
4. VMJV Önkormányzata az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:  
  
 a) máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,  
 b) gyermekek átmeneti ellátása, 
 c) gyermekek napközbeni ellátása, 
 d) intézményen kívüli gyermekétkeztetés,  
 e) család- és gyermekjóléti szolgáltatások, 
 f) család- és gyermekjóléti központ, valamint 
 g) lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások.  

 
5. A Községi Önkormányzat vállalja, hogy az Intézmény által biztosított 

szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről és feltételeiről a lakosságot 
tájékoztatja. 

 
6. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatások ellátása a Községi Önkormányzat 

közigazgatási területén történik. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 



esetén a Községi Önkormányzat az Intézmény részére térítésmentesen, a 
hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, az ellátottak számára nyitva 
álló helyiséget biztosít 8192 Hajmáskér, Iskola utca 4. szám alatt.  

 
7. VMJV Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az Intézmény a szerződésben 

meghatározott szolgáltatások vonatkozásában a jogszabályokban 
meghatározott szakmai követelményeknek megfelel, továbbá betartja az előírt 
adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségeket. 

 
8. A Községi Önkormányzat megbízza VMJV Önkormányzatát, hogy Hajmáskér 

Község lakosságára kiterjedően a hatályos jogszabályok alapján biztosítsa az 
1. pont szerinti szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, a családok átmeneti 
otthonának igénybevételét. 

 
9. Felek rögzítik, hogy Hajmáskér község lakosságszáma 2021. január 1. napján 

3105 fő. Jelen szerződés 4. pontja szerinti szolgáltatások kapcsán ellátásban 
részesítendők a településen élő szociálisan rászoruló ellátást igénybe vevők. 

 
10. Felek rögzítik, hogy a jelen feladat-ellátási szerződésben meghatározott 

szolgáltatásokra vonatkozó igényt az ellátott közvetlenül, írásban az 
Intézmény részére köteles benyújtani. 

 
11. Felek rögzítik, hogy a gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatás 

(ténylegesen: családok átmeneti otthona) intézményi térítési díját a Gyvt. 147. 
§ (1) bekezdése szerint VMJV Önkormányzata állapítja meg. 

 
12. A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan felmerülő esetleges panaszokat az 

Intézmény vezetője – távolléte esetén a szervezeti és működési 
szabályzatában helyettesítési joggal felruházott személy – a panasz 
benyújtásától számított 8 napon belül köteles kivizsgálni és az ellátást igénybe 
vevő részére az írásos választ megküldeni. Amennyiben a panaszt az ellátott a 
Községi Önkormányzathoz nyújtja be, azt haladéktalanul továbbítani kell az 
Intézmény felé, amely gondoskodik a panasz kivizsgálásáról. A Községi 
Önkormányzat a felmerülő panaszokról tájékoztatást kérhet az Intézménytől, 
aki köteles – szükség esetén írásban is – a megfelelő tájékoztatás 
megadására. 

 
13. A Községi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az 1. pont szerinti 

szolgáltatások vonatkozásában hozzájárulást köteles fizetni. A díjszámítás 
alapját az Intézmény tárgyévi költségvetése, továbbá az ellátásokhoz 
biztosított állami támogatások összege képezi.  A Felek a szolgáltatások 
ellenértékeként fizetendő hozzájárulást az alábbiak szerint határozzák meg:  

 Az Intézmény tárgyévi költségvetésének állami támogatással és térítési díjjal 
nem fedezett részéhez lakosságarányosan járul hozzá.  
 

14. A Községi Önkormányzat vállalja, hogy a szolgáltatásokért fizetendő 
hozzájárulást az I-III. negyedévben a tárgynegyedévet követő hónap 20. 



napjáig, a IV. negyedévben december 20. napjáig megtéríti a VMJV 
Önkormányzata 11748007-15430001 számú számlájára teljesítéssel.   

 
15. A Községi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési 

kötelezettségét nem teljesíti, vele szemben VMJV Önkormányzata a 
szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás beszedése érdekében azonnali 
beszedési megbízást (inkasszó) alkalmaz.  

 
16.  Az Intézmény a Községi Önkormányzattól kapott ellenérték felhasználásáról, 

valamint a szakmai munka értékeléséről teljes körű és részletes szakmai 
beszámolót és pénzügyi elszámolást készít a tárgyévben felmerült költségek 
alapján a tárgyévet követő év március 31. napjáig. Indokolt esetben a Községi 
Önkormányzat kérheti, hogy egy meghatározott időszakra vonatkozóan az 
Intézmény részbeszámolót készítsen.  
Felek megállapodnak abban, hogy VMJV Önkormányzata az elszámolás 
összeállításánál a Községi Önkormányzat állami támogatás alapjául szolgáló 
lakosságszámát veszi figyelembe. 

 
17.  Az éves elszámolás során felmerült többletköltséget a Községi Önkormányzat 

a tárgyévet követő év április 30. napjáig megtéríti VMJV Önkormányzatának. 
Amennyiben az éves elszámolásban felmerült költségekkel szemben 
többletbevétel mutatkozik, VMJV Önkormányzata köteles a Községi 
Önkormányzat részére a tárgyévet követő év április 30. napjáig visszatéríteni. 

 
18.  A szerződő Felek jelen feladat-ellátási szerződés teljesítése során egymással 

kötelesek együttműködni. Ha bármelyik szerződő fél jelen feladat-ellátási 
szerződésben rögzített bármely kötelezettségét nem vagy nem megfelelően 
teljesíti, a másik fél erre vonatkozó írásbeli jelzése alapján köteles a 
szerződésszegő magatartását haladéktalanul megszüntetni. Az ennek 
elmulasztásából származó mindennemű igazolt kárt köteles a másik félnek 
megtéríteni. Amennyiben az írásbeli felszólítás alapján a szerződésszegő 
magatartást nem szünteti meg, a másik fél jogosult a szerződést 30 napos 
felmondási idővel egyoldalúan, indokolás nélkül felmondani. VMJV 
Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy szerződésszegés esetén a 
feladat-ellátási szerződésben vállalt szolgáltatási feladatait a felmondási idő 
alatt ellátja az Intézmény útján. 

 
20. A megállapodást Felek 2021. január 1. napjától határozatlan időre kötik. 

Felek egymásnak 6 hónapos felmondási idővel tárgyév utolsó 
napjával, indokolási kötelezettséggel mondhatnak fel.  

 
21. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag írásban 

módosíthatják.  
 

22.  Felek megállapodnak abban, hogy jogszabályi változás esetén mind a két 
Felet megilleti a felmondás joga, amennyiben a jogszabály a feladatellátás 
módját – különösen a feladatellátás kötelezettjére vonatkozóan – a 
szerződéskötés időpontjában hatályos jogszabályoktól eltérő módon határozza 



meg. A szerződés felmondása esetén a felek a szolgáltatási feladatok és az 
ellenérték tekintetében időarányosan elszámolnak egymással.  

 
23. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

 
A szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal 
minden megegyezőt – jóváhagyólag aláírtak. 
 
 
Veszprém, 2020. „                ”            Veszprém, 2020. „                ” 
 
 
 
  Veszprém Megyei Jogú Város                             Hajmáskér Község  

  Önkormányzata                                                  Önkormányzata 
        képviseli:                                                          képviseli:  

               Porga Gyula                     Köbli Miklós 
     polgármester                                                     polgármester                                                

              
 

        

  
        Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
        …………………………….. 
        Horváth-Menczel Krisztina 
        pénzügyi vezető 
 
        Jogilag ellenjegyzem: 
 
 
        ……………………………… 
        dr. Flőrich-Tóth Ágnes 
        jegyző 










