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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. február 28-i ülésére 

Tárgy:  A  Családsegítő és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátására kötendő Feladat-

ellátási szerződés adattartalmának jóváhagyása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2020. március 31. napjától a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott feladatok 

átkerülnek a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ feladatkörébe. 

A jövőben a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagtelepülései – amennyiben igénybe 

kívánják venni a szolgáltatást – Feladat-ellátási szerződést köthetnek önkormányzatunkkal. 

A Feladat-ellátási szerződés minta az előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt szerződés adattartalmát jóváhagyni 

szíveskedjék. 

Határozati javaslat: 

1.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és gyermekjóléti 
feladatok ellátására kötendő szerződés - melléklet szerinti -  adattartalmát 
jóváhagyja. 

2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a  
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai részéről benyújtott  Feladat- 
ellátási szerződések aláírására. 
 
 

Felelős:     Dr. Tittmann János polgármester 

Határidő:  azonnal 

Dorog, 2020. február 18. 

 

 

 Dr. Tittmann János sk. 

          polgármester 

   



 

Feladat-ellátási szerződés 

Mely létrejött egyrészről: ……………….. Község Önkormányzat (  Cím) képviseletében eljáró ………….. 

polgármester (a továbbiakban, mint Megbízó) másrészről Dorog Város Önkormányzat (2510 Dorog, 

Bécsi út 79-81.) képviseletében eljáró Dr. Tittmann János polgármester (a továbbiakban, mint 

Megbízott) között a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III tv. 120-122 §-a 

alapján, az alábbiak szerint: 

  

1. A Szerződés Tartalma 

a.) ………………….. Község közigazgatási területén élők (2019. január 1-ei lakosságszám:           fő) 

részére az alábbi feladatok nyújtása: 

b.)  ………………..…. Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó …….. településen  

élők (2019. január 1-ei együttes lakosságszám:           fő) részére az alábbi feladatok nyújtása: 

- Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat 

 

 

2. A Szerződő felek jogai és kötelezettségei 

2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a …………. településen kötelező önkormányzati 

feladatként jelentkező – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) 8. pont, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 64. §-ában részletezett családsegítés, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-ában előírt és ugyanezen törvény 39. §-ában 

részletezett gyermekjóléti szolgáltatás feladatait – Dorog Városi Önkormányzat által 

fenntartott Dorogi Szociális Szolgáltató Központ (2510 Dorog, Otthon tér 4.) látja el. 

 

2.2. Megbízó fentiek alapján a közigazgatási területén jelentkező családsegítő- és gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatok ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 41.§ (6.) bekezdésében foglaltak szerint eljárva Megbízottal feladat-ellátási 

szerződést köt. 

 

2.3. Megbízott a jelen szerződés keretei között vállalja a 2.2 pontban foglalt feladatok folyamatos 

ellátását az intézmény Szakmai Programja alapján. Megbízott nyilatkozik, hogy a szociális és 

gyermekjóléti szolgáltatások működtetéséhez szükséges feltételeknek – a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 

369/2013.(X.24.) Korm. rendelet – szerint megfelel. 

 

2.4. Megbízott vállalja, hogy jelen szerződés alapján nyújtott szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatásokról az intézmény közreműködésével évente egy alkalommal – április 30-ig – a 

Megbízó felé részletes pénzügyi és szakmai beszámolót készít. 

 

 2.5. ……………………………… Község Önkormányzata vállalja, hogy a családsegítő- és gyermekjóléti 

szolgálat feladatellátás céljából ……………………………………….. címen álló önkormányzati 

tulajdonú helyiséget térítésmentesen biztosítja. A helyiség felszerelésének és működésének 

költségeit a Megbízó önkormányzat biztosítja.  



 

3. Pénzügyi elszámolás 

Megbízó kötelezettséget vállal, hogy a feladatellátásra tekintettel a Megbízott részére a következők 

szerint téríti meg a feladatokért fizetendő összegeket: 

3.1. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

….. Község hozzájárulásának mértéke az ezen a jogcímen folyósított állami támogatás 

összege. 

 

4. Pénzügyi elszámolás lebonyolítása 

 

4.1. A 3.1 pontban ellátott feladatok finanszírozására …….Község Önkormányzata 2020. április 1. 

napjától a „család és gyermekjóléti szolgáltatások” kormányzati funkción elszámolt 

működtetési költségek és normatív állami támogatás különbözetét önkormányzati forrásból 

biztosítja lakosságszám arányosan, melyet minden hónap 15-ig  az intézmény 11740023-

16761285    számú   bankszámlájára átutal. 

Szerződő felek rögzítik, a 3.1. pontok tekintetében tárgyévet követő év április 30. napjáig a 

tényleges teljesítés alapján elszámolnak egymással. Az elszámolásból adódó egyenleg 

rendezése – a Felek közös elfogadását követően – 8 napon belül történik. 

 

5. Vegyes és záró rendelkezések 

 

5.1. A jelen feladat-ellátási szerződésben foglalt kötelezettségek időtartama 2020. április 1-től 

határozatlan időre keletkeznek. 

A szerződés felmondása közös megegyezéssel történhet. 

 

5.2. Jelen szerződést az együttműködő felek évente, illetve jogszabályváltozás estén 

felülvizsgálják, szükség esetén a fennálló pénzügyi-gazdasági háttér és jogi követelmények 

ismeretében újra fogalmazzák. 

 

5.3. A Felek a jelen szerződésből eredő és a feladat-ellátásból eredő vitás kérdéseit elsődlegesen 

tárgyalásos úton egymás közötti egyeztetéssel kívánják rendezni. Ha a szerződő felek a vitás 

kérdésekben nem tudnak egyezségre jutni, akkor a szerződésből fakadó jogvita elkerülésére 

az Esztergomi Járásbírósághoz fordulnak. 

 

5.4. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett 

gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések 

lakosságára terjed ki.  

 

5.5. A feladat-ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a 

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet, a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet rendelkezéseit, illetve ezek módosításait kell alkalmazni. 

 

5.6. A szerződés mellékletét képezik mind Dorog Város, mind …….. Község Képviselő-testületének 

feladat-ellátási szerződést jóváhagyó határozatai. 

 



A feladat-ellátási szerződést, a jóváhagyó képviselő-testületi határozatok tartalmának 

megfelelően, azzal mindenben megegyezően Dorog Város Önkormányzat polgármestere és 

…. Község Önkormányzat polgármestere jóváhagyólag írja alá. 

 

Dorog, 2020. ……………… 

 

 

 

 

_______________________________    ________________________ 

             Dr. Tittmann János 

                polgármester       polgármester  


