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M E G Á L L A P O D Á S 

 

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésére 

 

Amely létrejött egyrészről  

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Péntek László 

polgármester), (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről 

a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása (képviseli: Ormai István a 

társulási tanács elnöke,Lassú István társulási tanács alelnöke (továbbiakban: Társulás)  

között 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv. )41. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,  

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

(továbbiakban: Sztv.)  64. §-ban, valamint 

 a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 

(továbbiakban: Gyvt.)39. § és 40. §-ban meghatározott,  

család- és  gyermekjóléti szolgálatfeladatainak ellátására 2016. január 1. napjától kezdődően, 

határozatlan időre. 

 

 

Preambulum 

 

Az Önkormányzat tagja a Társulásnak, a család- és gyermekjóléti központfeladat-ellátásának 

e megállapodásban részletezett módjáról és formájáról a Társulás Társulási Tanácsa 26/2015.( 

X. 19) számú RKTÖT határozattal, az Önkormányzat Képviselő-testülete a 185/2015.(X. 20.) 

önkormányzati határozatával döntött.  

Jelen megállapodás megkötésének lehetőségét és alapjait a Társulási Megállapodás 

családsegítés és a gyermekjóléti feladatokra vonatkozó rendelkezéseinek módosításával a 

Társulási Tanács 29/2015.(XI. 19) számú RKTÖT határozatával, az Önkormányzat a 

213/2015. (XI. 20.) önkormányzati határozatával alakította ki, melyet a társulás többi tagjának 

Képviselő-testületei is elfogadtak. 

 

 

1.) A megállapodás célja, hogy a Társulásáltal fenntartott Szociális Szolgáltató 

Központ (a továbbiakban: Központ) költségvetési szerv Segesdi Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat intézményegysége ellássa az Önkormányzat feladat-ellátási 

kötelezettségébe tartozó család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait. 

 

2.) Az ellátást végző intézmény neve, székhelye: 

Szociális Szolgáltató Központ 

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 4. 

intézményegysége:Segesdi és Somogyszobi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

  

3.) Az intézményegység ellátási területe: a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

közigazgatási területe 

(Segesd, Ötvöskónyi és Beleg települések közigazgatási területe.) 
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4.) A Segesdi Család és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység feladatai: 

 

Ellátja az Önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségébe tartozó, a lakóhely szintű 

minimumszolgáltatások a Gyvt. 39-40. §-ában meghatározott - szervezési, 

szolgáltatási és gondozási - gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat és a családsegítés 

Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti - szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, 

családgondozás, - feladatait. 

 

 

5.) A feladatellátás feltételei: 

 

 5.1. Foglalkoztatotti létszám: 

A létszám keret meghatározása a jogszabályi előírásokhoz igazodva,a feladat 

maradéktalan ellátása érdekében a Központ vezetőjének feladata, aki az ellátandó 

terület szükségleteinek, adottságainak figyelembe vételével optimálisan használja a 

rendelkezésre álló humánerőforrást. A szükséges szakdolgozói létszám Társulás 

általi biztosítása mellett az intézményvezető a helyi szükségletekhez igazítottan, saját 

hatáskörben dönt a státuszokon alkalmazott szakemberek munkaszervezéséről, 

feladatelosztásáról, esetleges átcsoportosításáról. 

 

 5.2. A feladat finanszírozása: 

 

 A Segesdi Család és Gyermekjóléti Szolgálat éves költségvetésének bevételét a 

tevékenységre a központi költségvetésből járó feladatalapú támogatás képezi, 

melynek igénylését és elszámolását a Központ pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó 

Nagyatádi Polgármesteri Hivatal végzi. A feladatalapú támogatás szolgál a 

tevékenység kiadásának fedezeteként. A Központ féléves beszámolója alapján a 

Társulás és az Önkormányzat által értékelésre kerül a család- és gyermekjóléti 

tevékenységre fordított bevételek és kiadások alakulása, és annak ismeretében a 

további finanszírozása. 

 

. 

6. ) A Társulás és a Központ kötelezettségeia család- és gyermekjóléti szolgálati 

feladatok vonatkozásában: 

 

6.1. A Társulás a családsegítést és a gyermekjóléti feladatokat a Központ útján a 

Nagyatádi Járás közigazgatási területén élők számára az Sztv.-ben és a Gyvt.-ben 

meghatározott feltételek szerint, az ellátott gondozási szükségletének és a vonatkozó 

szakmai előírásoknak megfelelően, a szükséges intézményrendszerrel és szakmai 

tudással biztosítja.  

 

6.2.  A Központ a Szociális szolgáltatások működtetéséhez a szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

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

szolgáltatói nyilvántartás engedélyeseként végzi tevékenységét. 
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6.3.  A Központ saját feladatkörében a családsegítés és a gyermekjóléti feladatok 

megszervezését és működtetését az ellátási szerződésben meghatározott ellátási 

területen az e tevékenységre vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények 

ismeretében és betartásával, valamint az ellátotti jogok érvényesülésének 

biztosításával nyújtja. Vállalja a mindenkori legmagasabb szakmai színvonalú ellátás 

biztosítását a szakmai módszertani ajánlások figyelembe vételével. Vállalja, hogy 

folyamatos munkával fejleszti az ellátások színvonalát. 

 

6.4. A Központ tevékenységét az Sztv. nyilvántartási kötelezettségre, adatkezelésre 

és adatvédelemre vonatkozó szabályainak ismeretében és betartásával folytatja. 

 

6.5. A Központ biztosítja a Sztv. 94/E. § (14) bekezdése, valamint saját belső 

szabályzata alapján a panaszkezelést. 

 

6.6. A Központ a családsegítés és a gyermekjóléti tevékenységéről szakmai 

beszámoló készítésével a tárgyévet követő év március 31-ig beszámol az 

Önkormányzatnak, továbbá vállalja, hogy a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges 

adatokat külön megkeresésre rendelkezésre bocsátja. 

 

6.7. A Társulás és a Központ jelen megállapodást érintő valamennyi, a 

tevékenységi körében felmerülő körülményről haladéktalanul, de legkésőbb a 

tudomására jutástól számított 15 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot. 

 

 

7.) Az Önkormányzat kötelezettségei 

 

7.1. Jelen megállapodást érintő valamennyi, a tevékenységi körében felmerülő 

körülményről haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 15 napon 

belül tájékoztatja a Társulást.  

 

7.2.  A működési engedély megszerzéséhez, módosításához a feladatalapú 

támogatás, egyéb támogatás igényléséhez szükséges önkormányzati döntéseket soron 

kívül, de a megkereséstől számított legfeljebb 15 napon belül meghozza. Ezen 

rendelkezés megszegéséből eredő kárt és kockázatot viseli.  

 

 

8.) A megállapodással kapcsolatos egyéb rendelkezések 

 

A megállapodás megkötéséhez, módosításához, valamint közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséhez az Önkormányzat Képviselő-testületének és a Társulás Társulási 

Tanácsának döntése szükséges 

 

 

9.) A megállapodás megszegés, a megállapodás megszűnésének esetei 

 

9. 1. A megállapodás megszegése esetén a megállapodást megszegő fél viseli 

acsaládsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás folyamatos biztosításának a 

szerződésszegésből származó többletköltségeit, valamint a kártérítési felelősséget. 
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9. 2. A megállapodás megszegése esetén a Társulási Megállapodás egyidejű 

módosításával jelenmegállapodás megszüntethető rendkívüli felmondással, 1 hónapos 

felmondási idővel az Önkormányzat részéről képviselő-testületi határozat alapján, 

különösen, ha a Központ  

 

aa) a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatásokat nem az 5. és 7. 

pontokban meghatározott kötelezettségek szerint folytatja, 

ab) a Szociális szolgáltatások folytatásához szükséges engedélyekkel, 

nyilvántartói szolgáltatói bejegyzéssel nem rendelkezik, 

ad) a megállapodásban meghatározott valamely kötelezettségét megszegi, 

ae) végzett tevékenysége vagy mulasztása következtében az ellátottak élete, 

testi épsége veszélybe kerül, 

af) a Társulás részéről, ha az Önkormányzat a megállapodásban 

meghatározott kötelezettségeit bármilyen módon megszegi. 

 

9.3. A rendkívüli felmondással élő fél köteles előzetesen írásban értesíteni a másik 

felet, és 15 napos határidő kikötése mellett felhívni a szerződésszegő magatartás 

megszüntetésére. Rendkívüli felmondással csak a határidő eredménytelen eltelte 

esetén lehet élni.  

 

9.4. A Társulási Megállapodás egyidejű módosításával jelen megállapodás 

megszüntethető a felek közös megegyezésével. Ebben az esetben a megszüntetés 

feltételeit külön megállapodásban kell rögzíteni. 

 

9. 5.  A Társulási Megállapodás egyidejű módosítása mellett jelen megállapodás 

rendes felmondás útján is megszüntethető az év végére két hónapos felmondási idő és 

elszámolási kötelezettség mellett. 

 

 

10.) Záró rendelkezések 

 

10. 1. A megállapodás 2016. január 1. napján lép hatályba, a felek ettől a naptól 

teljesítik a megállapodásban meghatározott kötelezettségeiket. 

 

10. 2. A felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseiket tárgyalással rendezik, 

ennek eredménytelensége esetén jogvita elbírálására kikötik a Nagyatádi Járásbíróság 

illetékességét. 

 

10. 3. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Sztv.a Gyvt. valamint a 

szociális szolgáltatásra vonatkozó egyéb jogszabályok, és a Ptk. rendelkezései 

irányadóak.  

 

10.4. Jelen megállapodás aláírására Segesd Község Önkormányzata Képviselő-

testületének…./2016. (II. ….) önkormányzatihatározata, illetve a Rinyamenti 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása  …/2016. (II.22.) számú RKTÖT 

határozata ad felhatalmazást. 
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11.) A Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, s azt, mint akaratukkal és 

jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt saját kezűleg, illetve jogosult képviselőik 

útján, 5 eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Segesd, 2016.február ….    Nagyatád, 2016. február ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 Segesd Község Önkormányzata Rinyamenti Kistérség Többcélú  

 Péntek László polgármester Önkormányzati Társulása 

  Lassu István alelnök 

 

 

 


