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1. sz. melléklet 

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

Családsegítés és Gyermekjóléti alapellátás működtetésére 

 

mely létrejött: 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzata  

települések: Jánossomorja Város Önkormányzata, Újrónafő Község Önkormányzata, 

Várbalog Község Önkormányzata 

székhelye: …………………… 

adószáma: …………………….. 

bankszámlaszáma: …………………….. 

képviseli: ……………………… 

mint Megbízó, a továbbiakban: Megbízó 

 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 

adószáma:  

bankszámlaszáma: ………………………… 

képviseli: Dr. Árvay István polgármester 

mint Megbízott, a továbbiakban: Megbízott 

 

valamint a CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  

székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10., 

adószáma:  

bankszámlaszáma: ………………………… 

képviseli: Stencinger Noémi intézményvezető 

mint Szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató 

 

Felek között (továbbiakban: Szerződő felek), alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 
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A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. IV. 

fejezet 64. §-a szerinti feladatok ellátása érdekében, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 40. § (1) bekezdésében meghatározott 

szociális és gyermekjóléti szolgáltatások közül a családsegítő és gyermekjóléti ellátások 

szolgáltatás, mint helyben biztosítandó közfeladatról a Megbízott önkormányzattal és a 

Szolgáltató intézménnyel kötött jelen feladat ellátási szerződés alapján gondoskodik. 

 

1. A szerződés tárgya 

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott önkormányzat a Megbízó közigazgatási 

területén bejelentett lakcímmel rendelkező lakosai részére a Család- és Gyermekjóléti 

Központon keresztül biztosítja az intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybevételének 

lehetőségét a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel. 

 

2. Megbízott kötelezettségei 

2.1. Megbízott a megjelenő szükségletek szerint biztosítja Megbízó közigazgatási területén 

bejelentett lakcímmel rendelkező, rászoruló lakosai részére, a családsegítés és gyermekjóléti 

ellátás alapszolgáltatást. 

2.2. A Megbízott legkorábban 2018. április 30-án, ezt követően minden évben április 30-ig 

tájékoztatást nyújt az ellátottak létszámáról, valamint a szolgáltatási költségről. 

2.3. A Megbízott kötelezettséget vállal az állami támogatás jogszabály szerint történő 

leigénylésére. 

 

3. Megbízó kötelezettségei: 

3.1. A Megbízó az alapszolgáltatáshoz kapcsolódó 744.400 Ft, azaz hétszáz-

negyvennégyezer- négyszáz forint szolgáltatási összeget megfizeti a Szolgáltató 

……………… számú számlaszámára minden év március 31-ig. 

3.2. Biztosítja a szolgáltatást nyújtó szakember elhelyezésére az önálló irodát, amely megfelel 

a személyes segítő munka követelményeinek, továbbá a váróhelyiséget, akadálymentes 

közlekedést. 

3.3 Biztosítja az adminisztrációs és ügyintézési tevékenységhez az infrastruktúrát: 

internetelérés, számítógép használat, nyomtatási és fénymásolási lehetőséget minden nyitva 

álló irodában. 



3 
 

3.4. Biztosítani kell zárható iratszekrényt az iratok tárolásához. 

 

4. Szolgáltató kötelezettségei:  

 

4.1. Család-és Gyermekjóléti Központ Hatósági Csoportja: 

 

Javaslatot tesz a gyámhivatal részére a gyermek védelembe vételére, megelőző pártfogására, 

ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, családba fogadására, harmadik 

személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére, családba fogadó gyám kirendelésére, 

tankötelezettség teljesítésének előmozdítására, gondozási helyének megváltoztatására, 

gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására. 

4.2. A mosonmagyaróvári Család- és Gyermekjóléti Központ Speciális Csoportja 

biztosítja a település számára Mosonmagyaróvár Vasutas utca 10. szám alatti 

helyiségeiben:  

- Ingyenes jogi, pszichológiai tanácsadást. 

- Kapcsolattartási ügyeletet. 

- Készenléti (telefonos) szolgálatot a nyitvatartási időn kívül és hétvégén. 

- Mediációs (konfliktuskezelési) szolgáltatást. 

- Családterápiát/családkonzultációt. 

4.3. A mosonmagyaróvári Család-és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálata biztosítja a település számára (az adott település ügyfélfogadásra kijelölt 

irodáiban): 

- Családgondozás gyermekekkel, családjukkal, egyénekkel. 

- Jelzőrendszer működtetését, kríziskezelést.  

- Ellátásokhoz való hozzájutás segítését, szociális, életvezetési, mentális tanácsadást. 

Eseti gyámként kirendelhető családgondozó biztosítását.  

- Adománykezelést, adományosztást. 

5. A szerződés időtartama, megszűnése, szerződésszegés 

5.1. A Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik meg, azzal a feltétellel, hogy 

elsőként a 2017. költségvetési év elszámolása alapján, majd azt követően minden 

költségvetési évet követő év április 30-ig - a feladatellátó önkormányzat javaslatot tehet a 
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szolgáltatás költségének változtatására. Megállapodás hiányában a szerződés felmondásra 

kerülhet bármelyik fél részéről írásban, a másik fél székhelyére címzett ajánlott, vagy 

tértivevényes ajánlott levéllel, indokolás nélkül, tárgyév június 30-ig, tárgyév december 31. 

napjára vonatkozóan. 

5.2. Felmondás esetén Megbízottat a szerződés megszűnésének napjáig teljesített 

szolgáltatásai utáni időarányos díjazás illeti meg, melyet jogosult Megbízó részére 

kiszámlázni. 

 

6. Egyéb rendelkezések 

 

A fenti határidőn belül a megállapodás csak közös megegyezéssel szüntethető meg.  

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szerződésekre vonatkozó 

szabályai az irányadók. 

 

 

Záradék 

….….. Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződést a 

………sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

A megállapodó felek jelen megállapodást elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Mosonmagyaróvár, 2016. ………… …. napján. 

 

    

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

székhely önkormányzat 

Képv.: …………………. polgármester Képv.: dr. Árvay István polgármester 

 

 

 

  

Család- és Gyermekjóléti Központ 

Képv.: Stencinger Noémi intézményvezető 


