
Ügyszám: …………/2015. 
 

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
közszolgáltatási feladatok ellátására 

 
amely létrejött  
 
egyrészről    Szőc Község Önkormányzata  

székhely:  8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. 
adószám:   15733933-1-19 
képviseli:   Németh Balázs polgármester  

mint az ellátás biztosítására megbízó, (a továbbiakban: Megbízó) 
 
másrészről    Nyirád Község Önkormányzata  

székhely:   8454 Nyirád, Szabadság u. 3. 
adószám:  15733919-2-19 
képviseli:   Sarkadi-Nagy András polgármester 

mint szolgáltatást végző megbízott (a továbbiakban: Szolgáltató) 
 
között, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § (6) 
bekezdése alapján, az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel: 
 

1. A Megbízó a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglalt szociális szolgáltatások körében a házi 
segítségnyújtás (Szt. 63. §) feladat ellátásával bízza meg a Szolgáltatót. 

 
2. Szolgáltató vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott alapellátási feladatot, 

szolgáltatást saját, személyes gondoskodást nyújtó, Nyirádi Szociális Segítő Központ 
intézményével ellátja (a továbbiakban: Intézmény). 
 
Az intézmény adatai: 
törzskönyvi azonosító szám:  589640 
adószám:    15589648-1-19 
KSH statisztikai számjel:  15589648-8899-322-19 
székhely:    8454 Nyirád, Park u. 1/A. 
telephely:    8454 Nyirád, Park u. 1/A. 
 

3. Szolgáltató kijelenti és megerősíti, hogy tevékenységét a vonatkozó hatósági 
engedélyek birtokában kezdi meg és végzi, továbbá a szerződés teljes tartama alatt 
gondoskodik az engedélyek meglétéről, köteles viselni az engedélyek beszerzésével és 
fenntartásával kapcsolatos valamennyi költséget. 

 
4. Szolgáltató kijelenti, hogy megfelelő szakmai, személyi, tárgyi feltételekkel és 

technikai háttérrel rendelkezik jelen szerződés tárgyát képező tevékenység ellátásához, 
ebből következően a jelen megállapodásban rögzített tevékenységet vele jogviszonyban 



2 
 

álló, jogszabályban foglalt kritériumoknak megfelelő alkalmazottai, munkavállalói 
útján látja el. 

 
5. A szolgáltatás igénybevételének feltételeit a vonatkozó hatályos jogszabályok, Nyirád 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, valamint a 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete 
és az intézmény szakmai programja tartalmazzák. 

 
6. A Szolgáltató a házi segítségnyújtás szolgáltatásra Nyirád Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendeletében 
megállapított intézményi térítési díjat alkalmazza. 
 

7. A szolgáltatásért fizetendő díj:  
 
A Megbízó – az e szerződés szerinti feladatellátásáért – a Szolgáltató részére, az általa 
fenntartott Intézmény házi segítségnyújtás szolgáltatás intézményi adminisztrációja 
alapján, a Megbízó településen jelentkező ellátottakra jutó ellátás önköltségét fizeti 
meg, a ténylegesen igénybevett esetszám szerint. 
 

8. Megbízó a felmerülő szolgáltatási díjat a Szolgáltató részére átutalással fizeti meg, a 
Szolgáltató OTP NyRt. Tapolcai fiókja által vezetett 11748052-15733919 számú 
számlájára …………………. (határidő?), az Intézmény által készített elszámolás 
alapján. 
 

9. Szolgáltató vállalja, hogy a Megbízó által a szolgáltatásért fizetett díjat kizárólag a 
szerződés 1. pontjában meghatározott feladat ellátására használja fel. 
 

10. Szolgáltató nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott szolgáltatásra vonatkozó, 
1. pontban megjelölt törvényeket, külön jogszabályokat, szakmai követelményeket és 
nyilvántartási kötelezettségeket ismeri és betartja; valamint a 235/1997. (XII. 17.) 
Korm. rendeletben és a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglalt adatkezelési, 
adat-nyilvántartási és adatvédelmi kötelezettségeket ismeri, egyúttal feltétlen 
kötelezettséget is vállal teljesítése során ezek betartására és alkalmazottai útján történő 
betartatására. 
 

11. A feladatellátásra vonatkozó szakmai kapcsolattartó az Intézmény vezetője. Felek 
kötelesek a feladatellátást lényegesen befolyásoló adatokról, a szociális alapellátással 
kapcsolatos feladataikkal összefüggő információkról adatot szolgáltatni egymás 
számára. 
 



3 
 

 
12. Felek jelen szerződést 2016. január 1. napjától …………határozatlan/határozott ? 

……….. időtartamra kötik, és három hónapos felmondási határidőben állapodnak meg. 
 

13. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban megjelölt feladatot a Szolgáltató 2016. január 1-jétől 
biztosítja Megbízó részére, az ellátás ezen időponttól folyamatosan történik a 7. pontban 
rögzített, szolgáltatásért fizetendő díj alapulvételével. 
 

14. Jelen szerződésre egyebekben a Ptk. szabályai az irányadóak. 
 
 

A felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
 
 
Záradék: 
 
Jelen feladat-ellátási szerződést Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ……….. 
határozatával, Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ……. határozatával hagyta 
jóvá. 
 
 
Nyirád, 2015. ………… 
 
 
 
 
 
 Németh Balázs  Sarkadi-Nagy András  
 Szőc Község Önkormányzata  Nyirád Község Önkormányzata 
 polgármestere  polgármestere 
 a Megbízó képviseletében  a Szolgáltató képviseletében 
 
 
 
  Ellenjegyzem: 
 

Lovasi Erika 
jegyző 


