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Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXIII. törvény alapján 2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti
szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési
szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ
keretében. A járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a
megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni.
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-i ülésén 165/2015.
(XI.26.) képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat a családsegítés
biztosítására vonatkozó, illetve a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására vonatkozó kötelező
feladatainak 2016. január 1-jétől továbbra is a Várpalotai Járáshoz tartozó településekkel
együttműködésben, a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) által
fenntartott Térségi Népjóléti Gondozási Központon (a továbbiakban: TNGK) belül, annak
önálló intézményegységeként létrehozott Családsegítő- és Gyermekjóléti Központon keresztül
kíván eleget tenni.
Ezt megelőzően a Társulás Társulási Tanácsa 2015. november 25-i ülésén 29/2015. (XI. 25.)
Társulási Tanács határozatával elfogadta, és támogatta, hogy a Társulás a Családsegítő- és
Gyermekjóléti Központnak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 40/A. §-ában felsorolt feladatai ellátása tekintetében, feladat-ellátási
szerződést kössön Várpalota Város Önkormányzatával. A Társulás az Önkormányzatunkkal
megkötésre kerülő feladat-ellátási szerződés alapján, a fenntartásában működő TNGK-n
keresztül biztosítja a Várpalotai Járást alkotó települések lakosságára vonatkozóan a
Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ feladatainak az ellátását.
A Társulási Tanács döntésnek megfelelően a TNGK Alapító Okirata módosításra került, és az
integrált szociális intézményen belül 2016. január 1-jétől Családsegítő- és Gyermekjóléti
Központ megnevezéssel önálló intézményegység jött létre. A Magyar Államkincstár 2015.
december 29-én kiadott határozatával a beküldött módosításoknak megfelelően a közhiteles
törzskönyvi nyilvántartásban a családsegítési és gyermekjóléti feladatok változását a TNGK
törzskönyvében 2016. január 1-jétől átvezette. A Társulás az általa működtetett TNGK
engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítása iránt, a Családsegítő- és
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Gyermekjóléti Központ, mint új intézményegység és új szolgáltatás befogadása érdekében
2015. november 30-án elektronikus úton beadta kérelmét a Veszprém Megyei
Kormányhivatalhoz. A kérelem ügyintézése 2016. január 16-án teljesített hiánypótlást
követően a TNGK és intézményegysége új, – Társulási Tanács által idő közben elfogadott –
szakmai programjának szakértői vizsgálatával folyamatban van. Az engedélyezési eljárás
várhatóan 2016. március közepén zárul le.
Fentiek alapján, a Társulási Tanács 2015. november 25-i és a Képviselő-testület november
26-i döntéseinek megfelelően a Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ feladatainak az
ellátására 2016. január 1-re visszamenőleges hatállyal szükség van Önkormányzatunk és a
Társulás között feladat-ellátási szerződés megkötésére. A feladat-ellátási szerződés tervezete a
határozat mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi
határozat elfogadásával hozza meg döntését annak érdekében, hogy a 2016. január 1-jétől új
szakmai feltételekkel és struktúrában működő szolgáltatás fenntartása Önkormányzatunk és a
Társulás között szabályozott legyen!

Várp al ota, 2016. február 10.

Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676
e-mail: várpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 18-i ülésén a következő
határozatot hozta:
…/2016. (II. 18.) képviselő-testületi
határozat:
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Várpalota Kistérség
Többcélú Társulása és Várpalota Város Önkormányzata között, a család- és gyermekjóléti
központ feladatainak ellátására vonatkozóan megkötni kívánt feladat-ellátási szerződést, és a
következő döntést hozta:
1) A Képviselő-testület jelen határozat mellékletét képező formában és tartalommal
elfogadja a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása és Várpalota Város Önkormányzata
között a család- és gyermekjóléti központ feladatainak ellátásáról szóló, 2016. január 1-jére
visszamenőleges hatállyal megkötni kívánt, feladat-ellátási szerződést.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Sándor Tamás aljegyző

Várp al ota, 2016. február 18.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Család- és gyermekjóléti központ feladatainak ellátására
Mely létrejött egyrészről:
Várpalota Város Önkormányzata
Székhelye: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39.
Törzskönyvi száma: 734125
Adószáma: 15734123-2-19
Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12081000-00115409-00100001
Képviseli: Talabér Márta polgármester
mint feladatot átadó Megbízó, a továbbiakban: Megbízó
másrészről:
Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
Székhelye: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39.
Törzsszáma: 589167
Adószáma: 15589167-1-19
Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11748076-15589167-00000000
Képviseli: Pergő Margit a társulási tanács alelnöke
mint feladatot átvállaló Megbízott, a továbbiakban: Megbízott
felek között (a továbbiakban Szerződő felek), alulírott helyen és időben a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI: törvény (a továbbiakban:
Gyvt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) és továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján az alábbi feltételekkel:
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó az Mötv. 13. §. (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások közül a család- és
gyermekjóléti központ közfeladatról, a Gyvt. 40/A. § (1)-(2) bekezdése alapján a Megbízott
társulással kötött jelen feladat-ellátási szerződés alapján gondoskodik a Térségi Népjóléti és
Gondozási Központ keretein belül.
A Szerződő felek jelen szerződést 2016. január 1-jétől határozatlan időre kötik meg.
1. A szerződés tárgya
Megbízott jelen szerződés alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (2) bekezdésében és a (4) bekezdésében meghatározott,
család- és gyermekjóléti központ hatáskörébe sorolt feladatok közül az alábbiakat látja el:
a) a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és
csoportos szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít:
aa) utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát,
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ab) kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a Gyvt. 62/E.
§ és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást,
ac) – ha a helyi viszonyok azt indokolják – kórházi szociális munkát,
ad) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
ae) jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
af) családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát;
b) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében:
ba) kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
bb) javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe
vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából való kiemelésére, a
leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző
pártfogásának mellőzésére, elrendezésére, fenntartására és megszüntetésére,
bc) együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a
bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző
pártfogását,
bd) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez – az
otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel
együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a
szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
be) utógondozást végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő
visszailleszkedéséhez,
bf) védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, családgondozást
végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő
nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv)
készít;
c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.
valamint a (4) bekezdése alapján biztosított szupervíziót.
2. A szerződés tartalma
2.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott társulás intézménye, a Térségi
Népjóléti Gondozási Központ (a továbbiakban: Intézmény; székhelye: 8100 Várpalota,
Mártírok u. 1., képviseli: Ádám Szilvia intézményvezető) útján biztosítja a szolgáltatások
igénybevételének lehetőségét a jelen szerződésben foglalt feltételekkel.
2.2. A Megbízott a megjelenő szükségletek szerint biztosítja a Várpalotai Járás, Várpalota,
Berhida, Pétfürdő, Öskü, Ősi, Tés, Jásd és Vilonya közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel rendelkező, vonatkozó szakmai jogszabályokban meghatározott feltételeknek
megfelelő rászoruló személyek részére a család- és gyermekjóléti szolgáltatást az 1. pontban
rögzített feladatkörben.
2.3. Megbízott kijelenti, hogy az 1. pontban rögzített feladatok ellátására 2015. november 30án az Intézménye vonatkozásában beadta kérelmét a család- és gyermekjóléti központ
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. Az engedélyes szolgáltatói
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nyilvántartásba VEC/001/01088/2015. szám alatt a változás bejegyeztetése folyamatban van.
Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartásban történő adatmódosításra vonatkozó, folyamatban
lévő eljárás az Intézmény tekintetében eredménytelenül zárul, úgy jelen ellátási szerződés
azonnali hatállyal megszűnik.
2.4. Megbízott vállalja, hogy amennyiben az 1. pontban rögzített feladatok ellátásával
kapcsolatos szakmai feltételek biztosítása körében olyan lényeges változás következik be,
amely az Intézménye engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatait érinti,
haladéktalanul értesíti Megbízót.
2.5. A Megbízott Fenntartó nyilatkozik arról és kijelenti, hogy a jelen szerződés 1. pontjában
rögzített feladatokra vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, szakmai követelményeket,
nyilvántartási kötelezettségeket ismeri, azokat betartja és Intézményével is betartatja.
2.6. Megbízott kijelenti, hogy Intézménye a megfelelő személyi, szakmai, tárgyi és technikai
háttérrel rendelkezik, így az 1. pontban megjelölt feladatokat a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelő alkalmazottakkal és tárgyi feltételekkel látja el. Megbízott szavatol
azért, hogy a szerződés fennállásának időtartama alatt az Intézménye által végzett
tevékenység szakmailag megfelelő színvonalú lesz.
2.7. A külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség a
Megbízottat terheli. Megbízott a Központi Statisztikai Hivatal számára készített éves kötelező
adatszolgáltatási jelentés másolati példányát a Megbízó Önkormányzat Jegyzője részére
megküldi. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó jogosult további adatokat kérni a
feladatok ellátásához kapcsolódó nyilvántartásairól.
3. A feladatok ellátásának finanszírozása
3.1. A Megbízott az e szerződés alapján nyújtott ellátást Intézményén keresztül
térítésmentesen biztosítja.
3.2. A Megbízott az 1. pontban rögzített feladatok ellátását Magyarország adott éves központi
költségvetéséről szóló törvény 2. számú melléklete alapján igényelt normatívából biztosítja.
3.3. Amennyiben az 1. pontban rögzített feladatok ellátásához a 3.2. pont alapján igényelt
normatíva nem nyújt elegendő fedezetet, úgy Megbízó a feladatok ellátásához saját éves
költségvetése terhére hozzájárulást köteles fizetni Megbízott részére. Az adott éves
hozzájárulás mértékéről és teljesítésének ütemezéséről, az azzal történő elszámolás
feltételeiről Szerződő felek a tárgyév március 31-ig külön megállapodást kötnek.
4. A szerződés megszűnése
4.1. Jelen szerződést szerződő felek kizárólag írásbeli megállapodással módosíthatják.
4.2. Jelen szerződést mindkét fél a naptári év utolsó napjával mondhatja fel. A felmondásról
szóló döntést a képviselő-testület vagy a társulási tanács – minősített többséggel – legalább
három hónappal korábban köteles meghozni, és a másik szerződő féllel írásban közölni.
Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha a Megbízott nem, vagy nem a vonatkozó
jogszabályok szerint látja el a vállalt feladatait.
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4.3. Azonnali hatályú felmondás előtt Megbízó köteles Megbízottat írásban, határidő kikötése
mellett felszólítani a szerződésszegő magatartás megszüntetésére, vagy következményeinek
elhárítására. Azonnali hatályú felmondással csak a határidő eredménytelen eltelte esetén lehet
élni.
4.4. A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott szerződésszegése esetén – jogszabályi kötelem
alapján – biztosítja az e szerződés alapján nyújtott ellátást.
Megbízó szerződésszegése esetén – szolgáltatáshoz kapcsolódó finanszírozás elmaradása,
folyósítás megtagadása esetén Megbízott szolgáltatásnyújtási kötelezettsége visszaszáll a
Megbízóra.
4.5. A Megbízott szerződésszegése esetén a Megbízó kártérítési igényt érvényesít. A
kártérítés mértékének alapja a Megbízó által biztosított állami támogatás – érintett feladatra
vonatkozó - időarányos része a szerződésszegés időtartamára.
4.6. Felmondás esetén Megbízottat a szerződés megszűnésének napjáig teljesített szolgáltatás
utáni időarányos díjazás illeti meg, melyet jogosult Megbízó részére kiszámlázni.
4.7. Késedelmes fizetés esetén Megbízót a Ptk. 6:48. §-a szerinti mértékű késedelmi kamat
fizetési kötelezettség terheli.
5. Egyéb rendelkezések
5.1. A Megbízott a szolgáltatást végző szervezet vezetője útján tesz eleget a szolgáltatásra
vonatkozó értesítési és tájékoztatási kötelezettségnek.
5.2. Megbízó a Megbízott által átvállalt feladatok teljesítését bármikor, – a Megbízott felé
jelzett és egyeztetett időpontban – ellenőrizheti. Megbízott a szolgáltatásokat biztosító
Intézménye útján Megbízó képviselő-testületét évente egyszer, a tárgyévet követő év április
30-ig írásbeli beszámoló keretében tájékoztatja az átvállalt feladat teljesítéséről.
5.3. A Megbízott biztosítja, hogy az Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményegységének a vezetője az ellátott által személyesen előadott, illetve írásban
benyújtott panaszát haladéktalanul kivizsgálja, és a jogos panaszokat orvosolja.
5.4. Megbízott az ellátottak panaszjogának érvényesítésére, a panaszok kivizsgálására a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az Intézmény szervezeti és működési
szabályzatában foglaltaknak megfelelően köteles eljárni. Megbízott vállalja, hogy az 1.
pontban rögzített feladatok ellátásával kapcsolatos kifogás vagy panasz esetén, a kivizsgálást
követő döntésről az írásbeli válasz másolatának a megküldésével tájékoztatja Megbízót.
5.5. Megbízott és Intézménye az ellátottakkal kapcsolatban tudomására jutott személyes
adatokat bizalmasan kezeli az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírások betartásával.
5.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
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5.7. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges
jogvitáikat békés úton, elsősorban tárgyalással, peren kívül rendezik. Amennyiben azonban ez
nem vezet eredményre, kikötik a Veszprémi Járásbíróság illetékességét.
5.8. Kapcsolattartó személyek:
Megbízó részéről:
Név: Varga Szilvia humánügyi referens
Tel.: +3630/815-2561
e-mail: varga.szilvia@varpalota.hu
Megbízott részéről:
Név: Ádám Szilvia intézményvezető
Tel.: +3670/457-2481
e-mail: nepjoleti.kozpont@digikabel.hu
5.9. Jelen szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írják alá.
A Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés hat egymással egyező példányban készült,
amelyből a feleket 3-3 példány illeti meg.
Várpalota, 2016. február …
Megbízó részéről:

Megbízott részéről:

…………………………………
Talabér Márta
polgármester

…………………………………….
Pergő Margit
a Társulási Tanács alelnöke

Záradék:
Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződést a
…/2016. (II. 18.) határozatával jóváhagyta.
…………………………………
Talabér Márta
polgármester

…………………………………….
dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a feladat-ellátási szerződést a
…/2016. (II. …) határozatával jóváhagyta.
…………………………………
Talabér Márta
a Társulási Tanács elnöke

…………………………………….
Sándor Tamás
aljegyző

