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 Megállapodás  

egyes személyes gondoskodás körébe tartozó szociális feladatok ellátásáról 

 

 

mely létrejött  

Szentendre Város Önkormányzat (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószám: 15731292-2-13; 

statisztikai számjel: 15731292-8411-321-13; PIR törzsszáma: 731290, képviseli: Fülöp Zsolt polgármester) 

és 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata (2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.; adószám: 15731034-1-13; 

statisztikai számjel: 15731034-8411-321-13, PIR törzsszáma: 731036,  képviseli Tóth Attila Zsolt polgármester), mint 

együttműködő önkormányzatok, 

valamint a 

Gondozási Központ Szentendre (székhely: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.; adószáma: 15775285-1-13, 

statisztikai számjele: 15775285-8810-322-13, PIR törzsszám: 775289, képviseli:  Kecskésné Sipos Andrea 

intézményvezető), mint szolgáltató 

között az alábbi feltételekkel. 

 

 

ELŐZMÉNY 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 358/2012. (XI. 22.) Kt. sz. határozata és Pilisszentlászló 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2012. (XI.28.) Kt. sz. határozata alapján a két önkormányzat 2012. 

november 30-án Gondozási Központ Önkormányzati Társulás címszó alatt társulási megállapodást kötött Szentendre 

Város Önkormányzat fenntartói jogának megtartása mellett. A társulási megállapodás alapján a felek az alábbi, 2. 

pontban részletezett feladatokat együttműködve látták el. Tekintettel azonban arra, hogy a fenntartói jogot Szentendre 

Város Önkormányzat mindvégig megtartotta, és a Gondozási Központ Önkormányzati Társulás, mint önálló jogi 

személy nem jött létre, a két önkormányzat képviselő-testülete a társulási megállapodás megszüntetéséről, egyidejűleg 

pedig a jelen megállapodás megkötéséről döntött. 

 

MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA, HATÁLYA 

 

1./ Felek a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatok közül a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

41.§ (6) bekezdése értelmében megállapodást kötnek az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott 

feladatra. A megállapodás határozatlan idejű, és 2020. március 1. napjától hatályos. 

 

 

ELLÁTANDÓ FELADATOK 

 

2./ Felek kölcsönös együttműködés alapján a feladatokat az alábbiakban részletezik: 

 

a) étkeztetés, melynek keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 

gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, 

különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 

hajléktalanságuk miatt; 

b) házi segítségnyújtás, melynek keretében szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 

biztosítja az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, így különösen az alapvető gondozási, ápolási 

feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást; 

c) idősek és demens személyek nappali ellátása, melynek keretében a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 

életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk 

ellátására részben képes személyek, illetve a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést 

nem igénylő pszichiátriai betegek (demensek) részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas 

kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az 

ellátottak napközbeni étkeztetését. 
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A SZOLGÁLTATÓ 

 

3./ Szentendre Város Önkormányzat kijelenti, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Szoctv.) rendelkezései alapján, mint fenntartó önkormányzat a 2. pontban felsorolt 

önkormányzati feladatokat az erre a célra alapított költségvetési szerve, a Gondozási Központ Szentendre (székhely: 

2000 Szentendre, Sztaravodai út 2., adószáma: 15775285-1-13, PIR szám: 775289, továbbiakban: Gondozási 

Központ) útján látja el. A szolgáltatás alvállalkozásba nem adható. 

 

4./ Szentendre Város Önkormányzat a szociális alapszolgáltatások körébe tartozó 2. pontban hivatkozott személyek 

nappali ellátását a hatályos működési engedélye alapján meghatározott számú ellátott részére biztosító, a Gondozási 

Központ székhelyeként működő és a tulajdonában álló Szentendre, Sztaravodai út 2. szám alatt található, 2831 hrsz-ú, 

óvoda megnevezésű, 2442 m2 területi ingatlanon lévő épület földszinti helyiségeit, valamint a Szentendre, Duna korzó 

25. szám alatt található, 1795 hrsz-ú közpark és irodaház megnevezésű, 3043 m2 területű ingatlanon lévő épület 

földszintjén lévő 215,27 m2 ingatlanrészt, továbbá az Ingatlanok tartozékait képező ingóságokat határozatlan időre 

külön megállapodás alapján a Gondozási Központ térítésmentes használatába adta. 

 

5./ Felek akként állapodnak meg, hogy a közöttük korábban már érvényben lévő megállapodás alapján kialakított 

gyakorlat szerint Szentendre Város Önkormányzat a 4. pontban körülírt helyiségek használatát, valamint a Gondozási 

Központ szolgáltatásait a 2. pontban meghatározott feladatai ellátására, a költségek megtérítése mellett 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata részére is biztosítja. A Gondozási Központ szolgáltatásait mindkét szerződő 

fél azonos feltételekkel veheti igénybe.  

 

6./ A Gondozási Központ a pilisszentlászlói, ott állandó lakcímmel rendelkező lakosok számára nyújtott szociális 

ellátások esetén a tárgyhónap lezárását követően pénzügyi elszámolást készít Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

részére, amely tartalmazza az intézménynek fizetendő költséget. 

 

6.1./ Az elszámolás Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének személyes gondoskodás körébe tartozó 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló mindenkor hatályos önkormányzati 

rendelete alapján, az aktuális  intézményi önköltségszámítás szerint történik, amelyből levonásra kerül az ellátott 

személyi térítési díja. A költségszámítást a Gondozási Központ intézményvezetője terjeszti elő. 

 

6.2./ Pilisszentlászló Község Önkormányzata kötelezettséget vállal a költségek átutalás útján történő megfizetésére az 

elszámolás kézhezvételét követő 15 napon belül. Fizetési késedelem esetén törvényes késedelmi kamat számítható fel. 

60 napot meghaladó fizetési késedelem súlyos szerződésszegésnek minősül. 

6.3./ A Gondozási Központ pénzforgalmi jelzőszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15775285. 

 

7./ A Gondozási Központ intézményvezetője az intézmény működéséről évente legalább egy alkalommal a naptári év 

április 30. napjáig köteles írásbeli beszámolót készíteni a fenntartó önkormányzat szociális kérdésekkel foglalkozó 

szakbizottsága részére a jelen szerződés alapján a tárgyévet megelőző évben végzett tevékenységéről, mely 

beszámoló bizottsági határozattal kerül elfogadásra. 

 

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 

8./ Felek az adatszolgáltatás során kötelesek a mindenkor a hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket 

betartani és adatszolgáltatási kötelezettségüket az azokban meghatározott korlátok között teljesíteni. 

 

9./ Szentendre Város Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával a Szoctv. 121.§ (2) bekezdés c) pontja szerint 

nyilatkozik arról, hogy a jelen megállapodásban meghatározott, általa ellátandó szociális szolgáltatásokra vonatkozó 

külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket betartja, illetve az általa e 

feladatok ellátására létrehozott szolgáltatóval, intézménnyel betartatja. 

 

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA 

 

10./ Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás érvényesen kizárólag írásban módosítható.  Felek kifejezetten rögzítik, 

hogy amennyiben bármely jogszabályi rendelkezés miatt a megállapodás módosítása lenne szükséges, úgy azt a 

jogszabályok által biztosított határidőben, a lehető leghamarabb módosítják.  
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11./ Felek rögzítik, hogy a megállapodás – a Felek egybehangzó, közös írásos megegyezésén alapuló megszüntetése 

mellett – bármely fél által a másik félhez írásban intézett, indoklással ellátott felmondással felmondható. A 

felmondási idő rendes felmondás esetén 12 hónap. 

 

12./ Felek rögzítik, hogy a Megállapodás rendkívüli, írásban indokolt felmondással, a másik fél súlyos 

szerződésszegése vagy a 3. pontban hivatkozott intézmény megszűnése esetén felmondható. A felmondási idő 

rendkívüli felmondás esetén 3 hónap. Rendkívüli felmondásra okot adó körülmény esetén a szerződésszegő felet 

tértivevényes ajánlott küldemény útján, ésszerű, de 60 napnál nem hosszabb határidő tűzésével fel kell hívni a 

szerződésszegés orvoslására. A rendkívüli felmondásra az orvoslásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte 

esetén kerülhet sor. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a valamely fél jelen megállapodással, 

jogszabállyal ellentétes magatartást gyakorol vagy gyakorlatot folytat, ha az adatközlésre vonatkozó kötelezettségét – 

az együttműködést akadályozó módon – súlyosan megszegi. 

 

 

JÓVÁHAGYÁS 

 

13./ Jelen megállapodást  

 

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2020. (II.12.) Kt. sz. határozatával 

- Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete … sz. határozatával 

minősített többséggel hagyta jóvá. 

 

 

EGYEBEK 

 

14./ A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben különösen a Ptk., és a 

Szoctv. rendelkezései, továbbá Szentendre Város Önkormányzat és Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

mindenkor hatályos vonatkozó rendeletei alkalmazandóak háttérszabályként.  

 

15./ Felek a jelen megállapodást, erre felhatalmazott képviselőik útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá.  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. ……………………………………………. 

              Tóth Attila Zsolt   Fülöp Zsolt 

                    polgármester             polgármester 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata Pilisszentlászló Község Önkormányzat        

 

 

 

 

 

               ……………………………………………….. 

Kecskésné Sipos Andrea 

intézményvezető 

Gondozási Központ Szentendre 

 

 


