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2. sz. melléklet 

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

Gyermekek Átmeneti Otthona és Napközbeni Gyermekfelügyelet 

szolgálat működtetésére 

 

mely létrejött: 

Jánossomorja Város 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: 

 

 

1. A szerződés tárgya 
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Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott önkormányzat a Megbízó közigazgatási 

területén bejelentett lakcímmel rendelkező lakosai részére Gyermekek Átmeneti Otthona és 

Napközbeni Gyermekfelügyelet szolgáltatást a Család-és Gyermekjóléti Központon keresztül 

biztosítja a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel. 

 

2. Megbízott kötelezettségei 

2.1. Megbízott a megjelenő szükségletek szerint biztosítja Megbízó közigazgatási területén 

bejelentett lakcímmel rendelkező lakosai részére, a Gyermekek Átmeneti Otthona és 

Napközbeni Gyermekfelügyelet szolgáltatást. 

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. Lakosság tájékoztatása az igénybevételi lehetőségekről. 

 

4. Szolgáltató kötelezettségei:  

 

4.1. A Család-és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona szakmai egysége 

biztosítja a település számára: 

A családban nevelkedő, rászoruló 3-18 éves korú gyermeket ideiglenes jelleggel a 1997. évi 

XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) alapján meghatározott ideig tartó átmeneti gondozását. A gondozás 

ideje: 1 év, mely fél évvel meghosszabbítható. Ideiglenesen helyettesíti a gyermek 

gondozásában akadályoztatott szülő gondoskodását. 

Együttes elhelyezést és ellátást biztosít 0-3 éves korú gyermek és annak otthontalanná vált 

szülője számára. 

Ellátja a Gyvt.45.§- 47.§-a szerinti feladatokat. 

 

4.2. A Család-és Gyermekjóléti Központ Napközbeni Gyermekfelügyelet szakmai egysége 

biztosítja a település számára: 
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A szakmai egység nem nevelési-oktatási céllal, életkornak megfelelő napközbeni ellátást 

nyújt 20 hós-14 éves korú gyermekek számára.  

A szolgáltatást igénybe vehetik: óvodai, iskolai oktatásban részesülő az Nktv. szerinti 

kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvételének idején kívül, valamint a tanítási 

szünetekben. Továbbá a szolgáltatást igénybe vehetik magántanulók. 

Ellátja a Gyvt. 44/B.§ (1b-f) szerinti feladatokat. 

 

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 

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. 

 

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. 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

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

 

 

 

  

Család- és Gyermekjóléti Központ 

Képv.: Stencinger Noémi intézményvezető 


