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Előterjesztés  
a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló ellátási szerződés módosításáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 50. §-a rendelkezik a gyermekek átmeneti otthonáról. A Gyvt. 94. § (3) 
bekezdés b) pontja szerint az a települési önkormányzat, amelynek területén húszezernél több 
állandó lakos él, gyermekek átmeneti otthonát köteles működtetni. A Gyvt. 97. § (1) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat az e törvényben meghatározott személyes 
gondoskodást nyújtó ellátást más szervvel, személlyel kötött ellátási szerződés útján is 
biztosíthatja. Hatvan városnak a gyermekek átmeneti gondozása kötelező feladat.  
 
Heves megyében Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) 
által fenntartott Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (a továbbiakban: intézmény) az 
egyetlen szolgáltató, amely ezt a feladatot ellátja.  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 716/2017. (XII.14.) számú határozata 
alapján Hatvan Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2018. január 1-jei 
hatállyal határozott időre 2021. december 31-ig feladat ellátási szerződést (továbbiakban: 
szerződés) kötött a Társulással a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása érdekében, 
mely a 811/2018. (XII.13.) számú képviselő-testületi határozat, a 18/2021. (I. 27.) számú 
polgármesteri határozat, majd a 207/2021.(X.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján 
módosításra került.  
A szerződés 2026. december 31-ig érvényes.  
 
A szerződés értelmében az átmeneti otthon szükség esetén 1 fő, Hatvan városban lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező 0-18 év közötti életkorban lévő gyermeket fogad, azzal a 
kiegészítéssel, hogy 0-3 éves kor közötti gyermek kizárólag szülővel együtt helyezhető el, 
illetve a szülő kérelmére a 3-18 év közötti gyermekkel, indokolt esetben az otthontalanná vált 
szülő is beköltözhet az ellátást nyújtó intézménybe. 
A férőhely fenntartásáért az önkormányzat  hozzájárulást köteles fizeteni. Az átmeneti otthon 
egy főre számított önköltsége alapján a hozzájárulás díja 2018. évben 158.142,- 
Ft/hó/férőhely,   2019. és 2020. években 200.000,- Ft/hó/férőhely, 2021. évben 222.000,- 
Ft/hó/férőhely, 2022. évben 235.000,-Ft/hó/férőhely volt. 
A Társulás Társulási Tanácsa minden év végén dönt a következő évre fizetendő 
feladatellátásra vonatkozó hozzájárulás havi mértékéről, mely 2023. évben 275.000,-
Ft/hó/férőhely. Az önkormányzatnak éves szinten 3.300.000,- Ft hozzájárulást kell fizetni.  
 
Ellátási Szerződés III./4. pontjában meghatározott hozzájárulás havi összegét kell módosítani, 
2023. évre vonatkozóan 275.000,-Ft/hó/férőhely összegre. Szükséges a 2023. évi 



 

költségvetésben a hozzájárulás összegének tervezése.  
 
A képviselő-testületnek felhatalmazást kell adnia Hatvan város polgármestere részére az 
ellátási szerződés módosításának aláírására.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú 
Társulással a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása érdekében megkötött Ellátási 
Szerződést közös megegyezéssel 2023. január 1-jei hatállyal a határozat mellékletét képező 
szerződésnek megfelelően módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szerződés aláírására. 
 
A képviselő-testület a gyermekek átmeneti gondozása feladat ellátására az önkormányzat 
2023. évi költségvetésébe  a hozzájárulás éves összegét, 3.300.000,-Ft-ot betervezi. 
 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján (szerződés módosítás) 
             Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján (pénzügyi forrás betervezése)  
 
 
 
Hatvan, 2022. december 08. 
 
 
                                                                               Horváth Richárd 
                                                                                  polgármester  
 
 
Látta:  
 
                  dr. Kovács Éva  
                            jegyző  
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Ellátási Szerződés 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege 
 
amely létrejött 
egyrészről 
a Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. adószáma: 
15729394-2-10) továbbiakban: Önkormányzat – képviseletében Horváth Richárd polgármes-
ter,  
másrészről  
a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 3200 Gyöngyös Fő tér 13. adó-
száma: 15382850-1-10) továbbiakban: Társulás – képviseletében Hiesz György elnök  
 
között a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában és a 41. § (6) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 45-48. §-i               
50. §-a, 94. §-a, 96-97. §-i alapján, a gyermekek átmeneti gondozása törvényi kötelezettségé-
nek teljesítés érdekében az alábbi tartalommal. 
 

I. 
 
1. A Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 207/2021. (X.28.) határozata, va-
lamint a Társulási Tanács 6/2021. (XI.22.) határozata alapján a szerződő felek a Gyvt. által 
meghatározott gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása érdekében feladat-ellátási szer-
ződést kötöttek, mely szerződést jelen okirat aláírásával egyidejűleg módosítanak és egységes 
szerkezetbe foglalnak az alábbiak szerint. 
 
2. A felek vállalják az együttműködés zavartalan biztosítása érdekében, hogy szükség esetén 
egyeztetnek, ahol az Önkormányzatot a polgármester, operatív ügyekben a Hatvani Polgár-
mesteri Hivatal Hatósági Iroda Általános Igazgatási Osztály vezetője, a Társulást az elnök, 
operatív ügyekben a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (továbbiakban: KHSZK) igazga-
tója képviseli.  
 

II. 
 
1. Az ellátási szerződés keretében a Társulás vállalja, hogy  
 
1.1 a gyermekek átmeneti otthonában, üres férőhely terhére, 1 fő számára elhelyezést nyújt a 
Gyvt-ben szabályozottak és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltak szerint a Hatvan városában lakó- vagy tartózko-
dási hellyel rendelkező 0-18 év közötti életkorban lévő átmeneti gondozást igénylő gyermek 
számára, 0-3 év közötti gyermek esetén kizárólag szülővel együtt átmeneti gondozást igénylő 
gyermek számára; 
 
1.2 a feladatellátás során betartja, illetve betartatja a Gyvt., valamint a végrehajtásra kiadott 
jogszabályokban rögzített rendelkezéseket és szakmai követelményeket;  
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1.3. a gyermekek átmeneti otthona működtetését saját fenntartású intézménye, a Kistérségi 
Humán Szolgáltató Központ (KHSZK) szervezeti keretén belül biztosítja, amelyet Önkor-
mányzat jelen megállapodás aláírásával elfogad;  
 
1.4. a vállalt feladatokra vonatkozó működési szabályzatokat az Önkormányzat rendelkezésé-
re bocsátja.  
 
2. Felek rögzítik, hogy a feladatellátásra igényelhető állami támogatást a Társulás jogosult 
igényelni és felhasználni.  
 
3. A Társulás kijelenti, hogy ismeri, és eleget tesz a feladat-ellátással kapcsolatos nyilvántar-
tási, adatkezelési és adatvédelmi kötelezettségének.  
 
4. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok szerint a szolgáltatás 
ellátási területe kiterjed Hatvan város közigazgatási területére is. 
 

III. 
 
Az ellátási szerződés keretében az Önkormányzat vállalja, hogy: 
  
1. A II. fejezet 1/1.1.- 1.2 pontjában foglalt feladatok ellátásával megbízza a Társulást;  
 
2. A feladatok ellátásához segítséget nyújt, a tevékenységhez és a külön jogszabályokban 
meghatározott adatszolgáltatáshoz és statisztikai adatgyűjtéshez szükséges információkat biz-
tosítja;  
 
3. Az Önkormányzat fenntartásában működő, gyermekjóléti feladatokat ellátó Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület) 
a gondozás teljes időtartama alatt együttműködnek az átmeneti gondozást előidéző körülmé-
nyek megszüntetésében;  
 
4. A jelen megállapodásban rögzített feladatellátáshoz a Társulás számára havonta a Társulás 
által tárgyévre meghatározott összegű havi hozzájárulást fizet meg az ellátási szerződés alap-
ján a tárgyhót követő hónap 5. napjáig. Felek rögzítik, hogy a hozzájárulás összege ÁFÁ-t 
nem tartalmaz, a tevékenység tárgyi adómentességére tekintettel.  
A hozzájárulás havi összege a 2023. évre vonatkozóan 275.000.- Ft/hó/férőhely1 

 
 

IV. 
A felek közötti kapcsolattartás 
 
1. A Társulás által fenntartott KHSZK a tevékenység során az ellátás igénybevételének szabá-
lyaihoz kapcsolódó tájékoztatási és értesítési kötelezettség teljesülése érdekében rendszeresen 
kapcsolatot tart az Önkormányzat fenntartásában működő Hatvani Család-és Gyermekjóléti 
Központtal. 
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1 Módosította a Társulási Tanács 33/2022.(XI.23.) határozata és Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2022.(XII.15.) határozata. Hatályos: 2023. január 1-től. 

 
 

2. A Társulás a jelen szerződésben vállalt feladat ellátásáról a tárgyévet követő március hó 30. 
napjáig írásos beszámolót készít az Önkormányzatnak, amely tartalmazza az Önkormányzat 
által fizetett ellenérték felhasználásáról készült beszámolót is.  
 
3. A feladatellátásra vonatkozó hozzájárulás havi mértékét, a szolgáltatásért fizetendő térítési 
díj mértékét, a díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteire és módjára vonatkozóan 
szabályokat az Önkormányzat egyidejű tájékoztatásával a Társulás állapítja meg.  
 
4. A szolgáltatást igénybe vevők a jogszabályokban biztosított lehetőségeken túl panasszal 
fordulhatnak a Társulás vezetőjéhez. A szolgáltatás nyújtása során felmerülő panaszok kivizs-
gálását a Társulás, mint fenntartó végzi, a panasz kivizsgálásában tanácskozási joggal biztosít-
ja az Önkormányzat képviselőjének részvételét.  
 
 

V. 
 
1. Szerződő felek a jelen szerződést – a Gyvt. 97. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakra te-
kintettel - 2022. január hó 1. napjától 2026. december hó 31. napjáig terjedő határozott időre 
kötik. 
Felek rögzítik, hogy amennyiben a feladatellátásra irányadó finanszírozási, vagy egyéb mű-
ködési feltételek a tárgyév folyamán változnak meg oly módon, hogy az a hozzájárulás módo-
sítását teszi indokolttá, a Társulás erről – a hozzájárulás módosított összegének közlése mel-
lett - 10 napos válaszadási határidő megjelölésével tájékoztatja az Önkormányzatot. Ameny-
nyiben a szabályosan kézbesített és igazolhatóan átvett tájékoztatásra a megjelölt határidőn 
belül válasz az Önkormányzattól nem érkezik, a kiközölt módosított hozzájárulást elfogadott-
nak kell tekinteni.    
 
2.. Jelen szerződés 2022. január hó 1. napjától hatályos, melyet felek közös megegyezéssel 
írásban bármikor módosíthatnak. 
 
3. Jelen szerződés a felek között az V.1. pontban rögzítettek szerinti határozott időre jön létre, 
melyet felek – írásbeli indokolással - 3 hónapos felmondási idővel, a naptári év végére köl-
csönösen felmondhatják. A felmondás időtartama alatt feleknek e szerződésben vállalt kötele-
zettségeiknek maradéktalanul eleget kell tenniük. 
 
4. A szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél magatartása a 
feladat ellátását lehetetlenné teszi, és ennek megszüntetésére és következményeire a másik 
felet korábban írásban felhívta. Az azonnali hatályú felmondást megelőzően egyeztetést kell 
tartani, ennek eredménytelensége esetén kerülhet sor a szerződés felmondására, amelyet an-
nak a másik fél által történő átvételének napjával kell felmondottnak tekinteni.  
 
5. Az Önkormányzat szerződésszegése esetén az Önkormányzat biztosítja a jelen szerződés-
ben meghatározott szolgáltatás, illetve ellátás folyamatosságát.  
 
6. Felek a szerződést a helyben szokásos módon közzéteszik.  
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7. A szerződésszegésből eredő károkozás esetén a felek a Polgári Törvénykönyvről szóló tör-
vény (továbbiakban: Ptk.) szerint járnak el.  
 
8. Jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és a Gyvt. szabályai irány-
adók.  
 
9. Felek a szerződést a szükséges egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt 
jóváhagyólag aláírják. A szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 -2 példány illeti 
meg a szerződő feleket.  
 
 
 
Gyöngyös, 2022. december „…” 
 
 
 
 
 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata                Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 
                képviseletében                    képviseletében 
                         

 Horváth Richárd                                                         Hiesz György 
                 polgármester             elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 


