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134/2021(VI.07) számú önkormányzati határozat 1. sz. melléklete 

 

Feladat-ellátási megállapodás módosítása 

amely létrejött 
Pomáz Város Önkormányzata (2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25. adószám: 15731058-
2-13) képviseli: Leidinger István polgármester, (a továbbiakban: Pomáz Város 
Önkormányzata) 

másrészről Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1. adószám: 
15730978-1-13) képviseli: Völgyes József polgármester (a továbbiakban: Csobánka 
Önkormányzat)  

együttesen a Felek között, a szociális alapszolgáltatások biztosítása és működtetése 
tárgyában az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények: Szerződő Felek rögzítik, hogy a Csobánka Községi Önkormányzat 
2021.05.27. napján a 62/2021 (V.27.) számú önkormányzati határozatával döntött 
arról, hogy a házi segítségnyújtás alapszolgáltatási feladatot Pomáz Város 
Önkormányzata által kívánja ellátni. A Felek a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 90. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2021. 05. 31. napján feladat-ellátási 
megállapodást kötöttek. A Szolgáltatói Nyilvántartási Rendszerben történő 
adatmódosításhoz szükséges a feladat ellátási megállapodás 7. pontjának 
módosítása arra, hogy a feladatot a szükséglet arányában kell biztosítani.   

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási megállapodás 7. pontját az 
alábbiak szerint módosítják:  

„7. Csobánka Község Önkormányzat megbízza Pomáz Város Önkormányzatát, hogy 
a Szociális Szolgáltatási Központ Csobánka Község lakosságára kiterjedően a 
hatályos jogszabályok alapján biztosítsa az 1. pont szerinti szociális alapszolgáltatást 
a szükségletek arányában.” 

 
3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés többi pontja változatlan tartalommal 

hatályban marad. 

A szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal 

minden megegyezőt - jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Pomáz, 2021. június 7. 

 

 

 

 

 

Leidinger István     Völgyesi József 

Pomáz Város Önkormányzat   Csobánka Község Önkormányzat 

           polgármestere                polgármestere 
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134/2021(VI.07) számú önkormányzati határozat 2. sz. melléklete 

 

Feladat-ellátási megállapodás 

(módosítással egységes szerkezetbe foglalva) 

amely létrejött 
Pomáz Város Önkormányzata (2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25. adószám: 
15731058-2-13) képviseli: Leidinger István polgármester, (a továbbiakban: Pomáz Város 
Önkormányzata) 

másrészről Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1. adószám: 
15730978-1-13) képviseli: Völgyes József polgármester (a továbbiakban: Csobánka 
Önkormányzat)  

együttesen a Felek között, a szociális alapszolgáltatások biztosítása és működtetése 
tárgyában az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Csobánka Községi Önkormányzat 2021.05.27. napján 
a 62/2021 (V.27.) számú önkormányzati határozatával döntött arról, hogy a házi 
segítségnyújtás alapszolgáltatási feladatot Pomáz Város Önkormányzata által 
kívánja ellátni. 

2. Jelen feladat-ellátási szerződést a Felek a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 90. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján kötik meg. 

3. A Felek megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerződésben meghatározott 
szolgáltatásokat Pomáz Város Önkormányzata az általa fenntartott Szociális 
Szolgáltatási Központ (2013. Pomáz, Községház utca 2.) (a továbbiakban: 
Intézmény) útján látja el. 

4. A Csobánka Község Önkormányzat vállalja, hogy az Intézmény által biztosított 
szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről és feltételeiről a lakosságot 
tájékoztatja. 

5. A felek rögzítik, hogy a szolgáltatások ellátása a Csobánka Község Önkormányzat 

közigazgatási területén történik. A Csobánka Község önkormányzat az Intézmény 

részére térítésmentesen, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, az 

ellátottak számára nyitva álló helyiséget biztosít. 

6. Pomáz Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az Intézmény a szerződésben 
meghatározott szolgáltatások vonatkozásában a jogszabályokban meghatározott 
szakmai követelményeknek megfelel, továbbá betartja az előírt adatszolgáltatási, 
nyilvántartási kötelezettségeket. 

 
7. Csobánka Község Önkormányzat megbízza Pomáz Város Önkormányzatát, hogy a 

Szociális Szolgáltatási Központ Csobánka Község lakosságára kiterjedően a hatályos 
jogszabályok alapján biztosítsa az 1. pont szerinti szociális alapszolgáltatást a 
szükségletek arányában. 

A Felek rögzítik, hogy a jelen feladat-ellátási szerződésben meghatározott 
szolgáltatásra vonatkozó igényt az ellátott közvetlenül, írásban az Intézmény részére 
köteles benyújtani. Csobánka önkormányzatához érkező igényeket a Csobánkai 
Polgármesteri Hivatal átirányítja az Intézményhez. 
 
 
 
 

8. 
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9 A Felek rögzítik, hogy a szolgáltatások intézményi térítési díját az Sztv. 92/B. § (1) 
bekezdés a), pontja szerint Pomáz Város Ónkormányzata önkormányzati 
rendeletében (továbbiakban „Rendelet”) állapítja meg. 

10. Pomáz Város Önkormányzata vállalja, hogy az intézményi térítési díjak 

módosításáról a Rendelet kihirdetését követő 8 napon belül Csobánka Község 

Önkormányzat részére tájékoztatást küld. A Felek tudomásul veszik, hogy a személyi 

térítési díjak változásáról a változás hatályba lépését megelőzően az ellátottakat az 

Intézmény értesíti. Csobánka Önkormányzata pedig arról a helyben szokásos módon 

értesíti a lakosságot. 

11. A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan felmerülő esetleges panaszokat az 

Intézmény vezetője - távolléte esetén a szervezeti és működési szabályzatában 

helyettesítési joggal felruházott személy - a panasz benyújtásától számított 8 napon 

belül köteles kivizsgálni és az ellátást igénybe vevő részére az írásos választ 

megküldeni. Amennyiben a panaszt az ellátott Csobánka Község Önkormányzathoz 

nyújtja be, azt haladéktalanul továbbítani kell az Intézmény felé, amely gondoskodik 

a panasz kivizsgálásáról. Csobánka Község önkormányzat a felmerülő panaszokról 

tájékoztatást kérhet az Intézménytől, aki köteles - szükség esetén írásban is - a 

megfelelő tájékoztatás megadására. 

a) Csobánka Község Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az 1. pont szerinti 
szolgáltatások vonatkozásában díjat köteles fizetni. A díjszámítás alapját 
Pomáz Város Önkormányzatának Rendelete, valamint az Intézmény tárgyévi 
költségvetése, továbbá az ellátásokhoz biztosított állami támogatások 
összege képezi. 
A Felek a szolgáltatások ellenértékeként fizetendő díjat a Rendeletben 
foglaltak szerint 2021. június 1. napjától határozatlan terjedő időszakra 
vonatkozóan házi segítségnyújtás: 65.370,- Ft/hó szerint határozzák meg. 

b) Jelen szerződés rendes felmondási ideje 90 nap. 

12.A Községi önkormányzat vállalja, hogy a házi segítségnyújtás esetében az 
intézményi térítési díj és személyi térítési díj különbözetét az Intézmény részére 
megtéríti. 

13. Pomáz Város Önkormányzata vállalja, hogy az Intézmény a szolgáltatások 
biztosításáról részletes kimutatást készít, amelyet tárgynegyedévet követő hónap 10. 
napjáig a számlával egyidejűleg az Intézmény küld meg Csobánka Község 
önkormányzat részére. Csobánka Község Önkormányzat vállalja, hogy a 
szolgáltatásokért fizetendő díjat tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig megtéríti 
és a Szociális Szolgáltatási Központ 10403057-50526553-56901008 számú 
számlájára átutalja. 

 
14. Csobánka Község Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a házi segítségnyújtás 

vonatkozásában a normatív állami támogatást Pomáz Város Önkormányzata 
igényelheti le. 

15. Csobánka Község önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési 
kötelezettségét nem teljesíti vele szemben Pomáz Város Önkormányzata a 
szolgáltatásokért fizetendő díj beszedése érdekében - eredménytelen felszólítást 
követően - azonnali beszedési megbízást (inkasszó) alkalmazhat, amely jelen 
megállapodás 1. sz. mellékletét képezi. 
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16. Évente a felek a zárszámadásaikat követően elszámolnak egymással. Az éves 
elszámolás során a felek felmerült esetleges többletköltséget/túlfizetést a tárgyévet 
követő év április 30. napjáig megtérítik egymás felé. 

17. A szerződő Felek jelen feladat-ellátási szerződés teljesítése során egymással 

kötelesek jóhiszeműen együttműködni. Ha bármelyik szerződő fél jelen feladat-

ellátási szerződésben rögzített bármely kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően 

teljesíti, a másik fél erre vonatkozó írásbeli jelzése alapján köteles a szerződésszegő 

magatartását haladéktalanul megszüntetni. Az ennek elmulasztásából származó 

mindennemű igazolt kárt köteles a másik félnek megtéríteni. Amennyiben az írásbeli 

felszólítás alapján a szerződésszegő magatartást nem szünteti meg, a másik fél 

jogosult a szerződést 60 napos felmondási idővel egyoldalúan, indokolás nélkül 

felmondani. Pomáz Város önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy 

szerződésszegés esetén a feladat-ellátási szerződésben vállalt szolgáltatási 

feladatait a felmondási idő alatt ellátja az Intézmény útján. 

18.A megállapodást a Felek 2021. június 1. napjától határozatlan időre kötik. A Felek 

egymásnak 6 hónapos felmondási idővel tárgyév utolsó napjával, indokolási 

kötelezettséggel mondhatnak fel. Pomáz Város Önkormányzata a 101/2021 (V.3) 

számú határozatával, Csobánka Község Önkormányzata 62/2021 (V.27.) 

önkormányzati határozatával jóváhagyott kötelezettségeket a Felek 2021. június 1. 

napjával tekintik magukra nézve kötelezőnek. 

19. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást a felek - 

különösen szolgáltatást érintő jogszabály változás esetén - kizárólag írásban 

módosíthatják. 

20. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jogszabályi változás esetén mind a két 

Felet megilleti a rendes felmondás joga, amennyiben a jogszabály a feladatellátás 

módját - különösen a feladatellátás kötelezettjére vonatkozóan - a szerződéskötés 

időpontjában hatályos jogszabályoktól eltérő módon határozza meg. A szerződés 

felmondása esetén a felek a szolgáltatási feladatok és az ellenérték tekintetében 

időarányosan elszámolnak egymással. 

21. Jelen ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatályos 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal 

minden megegyezőt - jóváhagyólag aláírták. 

 

Pomáz, 2021. június 7. 

 

 

 

 

 

Leidinger István     Völgyesi József 

Pomáz Város Önkormányzat   Csobánka Község Önkormányzat 

           polgármestere                polgármestere 

 


