


 

 

 

Melléklet a 22/2021. (III. 22.) határozathoz 

 
S Z E R Z Ő D É S  

 
GYERMEKJÓLÉTI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ KÖTELEZŐ FELADATOK 

ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FORRÁS BIZTOSÍTÁSÁRÓL 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Székhely önkormányzat), 
Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Vértesacsa Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete és 
Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzatok), (a 
továbbiakban együttesen: Felek) 2021. március 23. napjától az alábbiak szerint állapodnak meg 
alulírott helyen és időben: 
 
Preambulum: 

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szoctv.) 86. § (1) bekezdés a) pontja – „a települési önkormányzat 
köteles biztosítani a családsegítést, ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös 
önkormányzati hivatal székhelye a településen van” – és a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 94. § 
(2a) bekezdése – „polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a közös 
önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a 
fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott 
terület tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles 
gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti 
települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös 
önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki.” – alapján 2016. 
november 02. napján Felcsút Községi Önkormányzat, mint a közös önkormányzati hivatal 
székhelye szerinti települési önkormányzat a család és gyermekjóléti alapszolgáltatások 
biztosítása és működtetése tárgyában feladat-ellátási szerződést kötött (a 
továbbiakban: Szerződés) az Esély Gyermekjóléti Alapítvánnyal (2060 Bicske Apponyi 
u 1/C, bejegyzés: 20.Pk.60060/2016/5, adószám: 18750834-1-07 képviseli: Dr. Kovácsné 
Kaszás Ágnes kurátor) (a továbbiakban: Alapítvány). 

 
2. A feladat-ellátási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat az Alapítvány az általa 

fenntartott Esély Család és Gyermekjóléti Intézmény (a továbbiakban: Intézmény, székhely: 
Felcsút, Fő u 68. szám) által látja el. 

 
3. A családsegítés és gyermekjóléti szolgálat alapszolgáltatás vonatkozásában a Székhely 

Önkormányzat jogosult az állami normatíva igénylésére. 
 

4. A Székhely Önkormányzat a feladatok ellátásáért díjat köteles fizetni. A díjszámítás alapját – 
figyelembe véve az ellátásokhoz biztosított állami támogatások összegét – az Intézmény 
tárgyévi költségvetése képezi.  A szolgáltatások ellenértékeként fizetendő díj összegéről az 
Intézmény tárgyév január 20. napjáig tájékoztatja Székhely Önkormányzatot.  

  
I. Az állam által nem finanszírozott feladatellátással összefüggő kiadások 

finanszírozása 
5. Arra tekintettel, hogy Felek részére az 1. pontban meghatározott feladatokat az Alapítvány 

Intézménye látja el a Szerződés alapján, Felek vállalják az Intézmény tárgyévi költségvetése 
alapján, amelyet Székhely Önkormányzat legkésőbb tárgyév január 31. napjáig megküld 



 

 

Önkormányzatok részére – amennyiben az Intézmény működési költségei az ellátásokhoz 
biztosított, a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott és a jogosultsági feltételek 
alapján lehívható állami támogatások/normatívák összegét meghaladják – lakosságszám 
arányosan a működési különbözet megtérítését. 

6. Felek a különbözeti összeget „önkormányzati hozzájárulás” jogcímén a Felcsút Községi 
Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11736020-15727567 számú számlájára utalják 
át egy részletben előre legkésőbb tárgyév március hónap 31. napjáig.  

 
7. A költségvetési évre vonatkozó teljes költségelszámolás az adott évre vonatkozó költségvetési 

beszámoló – zárszámadás – keretében történik, amelyet Alapítvány nyújt be Székhely 
Önkormányzat részére a tárgyévet követő március 31. napjáig, és amely alapján, amennyiben 
maradvány keletkezne, úgy azt a Székhely önkormányzat utalja át 30 napon belül 
Önkormányzatok részére, attól az időponttól számítva, miután az Alapítvány által a 
maradvány összege Székhely Önkormányzat számlájára átutalásra kerül.  

 
8. Felek megállapodnak abban, hogy a lakosságszám arányos hozzájárulást részben vagy 

egészben nem teljesítő Önkormányzattal szemben – mely a székhely Önkormányzat 
polgármestere írásbeli előzetes felszólítása ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési 
póthatáridőre sem tesz eleget fizetési kötelezettségének – azonnali beszedési megbízást 
(inkasszó) nyújthat be Székhely Önkormányzat, mely eljárás valamennyi költsége a mulasztó 
Önkormányzatot terheli. 
 

9. Az Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a 
számlavezető pénzintézetnek a Székhely önkormányzat megnevezését és pénzforgalmi 
jelzőszámát, mint azonnali beszedés megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy jelen 
Megállapodás hatályának időtartama alatt a felhatalmazást nem vonja vissza. A felhatalmazás 
pénzintézet által aláírt egy példányát az Önkormányzatok kötelesek Székhely önkormányzat 
Polgármesterének átadni. 
 

10. Felek megállapítják, hogy az „önkormányzati hozzájárulást” a tárgyév január 1-jei statisztikai 
létszám szerinti lakosságszám arányában biztosítják.  

 
II. Felek egyetértési jogának köre 
11. Felek az alábbi körben egyetértési jogot gyakorolnak: 

a) Az Intézmény költségvetésének megállapítása, módosítása, zárszámadásának elfogadása. 
b) Az Intézmény munkájáról szóló éves beszámoló megtárgyalása. 

 
12. Az egyetértési jogot Felek akként gyakorolják, hogy a 11. pont a)-b) alpontjaiban 

meghatározott döntés előtt Székhely önkormányzat polgármestere a döntés tervezetének 
megküldésével megkeresi az Önkormányzatok képviselő-testületeit, amelyek támogató 
tartalmú döntésének beérkezését követően a Székhely önkormányzat képviselő-testülete is 
meghozza saját döntését.  

 
13. Amennyiben a döntés tervezetével valamely Önkormányzat képviselő-testülete nem ért egyet, 

úgy a Székhely önkormányzat polgármestere 8 napon belül – egyeztetést követően – új 
javaslattal keresi meg a képviselő-testületeket. 

 
III. Szerződés hatályba lépése 
14. Szerződést Felek határozatlan időre kötik, amely 2021. március 23. napján lép hatályba. 

 
IV. A Szerződés megszűnésére vonatkozó szabályok 



 

 

15. Jelen szerződés megszűnik a Szerződés megszűnését követően attól az időponttól, amikor 
Felek jelen szerződés alapján minden elszámolási, beszámolási és fizetési kötelezettségüket 
teljesítették. 
 

16. Jelen szerződés megszüntetéséről Felek közös megegyezéssel dönthetnek. 
 
A Szerződést annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselő-testületek nevében eljáró 
Polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt helybenhagyólag és saját 
kezűleg aláírták. 
 
Kelt: Felcsút, 2021. március 23. napján 
 
 
       Mészáros László István              Dr. Sisa András 
 Felcsút község polgármestere                      jegyző  
 
 

Tóth Erika    Huszárovics Antal 
 Alcsútdoboz község polgármestere    Csabdi község polgármestere 
 
 
         Katona László               Mészáros Kartal 
Bodmér község polgármestere    Óbarok község polgármestere 
 
 
        Bárányos Csaba                    Kovács Zoltán 
      Tabajd község polgármestere            Vértesacsa község polgármestere 
 
 
Záradék:  
Jelen szerződést 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a … számú,  
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a … számú 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a … számú 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a … számú 
Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 21/2021.(III.22.) 
Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a … számú 
Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a … számú 
határozatával hagyta jóvá. 

 


