
 
 

 12. sz. melléklet a Közgyűlés 146/2022. (XI.24.) számú határozatához 
 

Iktatószám: 800.173-33/2022.                                          
                                                                                         
                                                                                      

Ellátási szerződés 
 

 
amely létrejött egyrészről  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
Képviseli: Veres Pál polgármester 
Adószám: 15735605-2-05 
Bankszámlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank 
Nyrt. 
Bankszámlaszám: 11734004-15472009 
(a továbbiakban: Önkormányzat) 
 

másrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
 Székhelye. 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 64. 

Képviseli: Lehel László elnök-igazgató 
Adószám: 19662927-1-43  
Nyilvántartási száma: 01-02-0003466 
Bankszámlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank 
Nyrt. 
Bankszámlaszám: 11705008-20418313 

                                                          (a továbbiakban: Szolgáltató) 
 

együttesen Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között alulírott helyen és napon 
az alábbi tartalommal: 
 

                                     Bevezető 

Az Önkormányzat arra törekszik, hogy a város megfelelő feltételeket biztosítson a hátrányos, 
illetve veszélyeztetett helyzetben lévők számára, fontosnak tartja a nehéz helyzetben lévő 
családoknál felmerülő problémák és nehézségek megfelelő színvonalú orvoslását, amelyet a 
szociális alap- és szakosított szolgáltatásain keresztül végez. 
Cél, hogy a városban a szolgáltatások folyamatosan bővüljenek a vállalkozó szellemű 
szolgáltatók segítő tevékenysége révén, színesedjen az ellátórendszer és vélelmezhetőn a 
szolgáltatások magas színvonalon történő biztosítása a miskolci lakosok érdekeit szolgálja. 
A Segélyszervezet hosszú évek óta elkötelezetten végzi a nehéz helyzetbe jutott családok 
felkarolását, ellátását. 
Felek előzményként rögzítik, hogy 2007. július 2. napján (2012. áprilisában módosított) 
ellátási szerződést kötöttek személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti feladatok 
ellátására, mely szerződés jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti. 
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I. A szerződés célja 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése határozza meg a helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó önkormányzati feladatokat, amelynek 8a. 
pontjában a szociális szolgáltatások és ellátások feladat is szerepel.  
 
Az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó 
közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - szerződést köthet 
természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 96-97. §-ában szabályozottak szerint, - valamint a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 121. §-ában 
meghatározottak szerint - a települési önkormányzat a gyermekjóléti alapellátást más 
szervvel, személlyel kötött ellátási szerződés útján, illetve társulásban is biztosíthatja. 
Miskolc Megyei Jogú Városban a veszélyeztetett családok megfelelő ellátásának kérdése 
összetett probléma, amelyre tekintettel - a hatékony feladatellátás érdekében - indokolt 
ellátási szerződés megkötésével a szolgáltatások iránt jelentkező igények kielégítését magas 
színvonalon biztosítani.  
 
II. A szerződés tárgya 
Jelen ellátási szerződésben a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató az 
Mötv-ben, az Gyvt-ben előírt gyermekjóléti alapszolgáltatások közül a veszélyeztetett 
családok ellátását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet előírásainak megfelelően biztosítja az Önkormányzat részére 
Miskolc város közigazgatási területén. 
 
III. Általános rendelkezések 
1. A Szolgáltató jelen ellátási szerződésben vállalt feladat teljesítése érdekében az Gyvt. 5. § 

u) pontja szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményt működtet, és 
gondoskodik annak az illetékes működést engedélyező szerv által a szolgáltatói 
nyilvántartásban történő jogszabályi előírás szerinti működtetéséről. 

2. A Szolgáltató a meghatározott tevékenységeket a mindenkor hatályos vonatkozó 
jogszabályok, illetve az Önkormányzattal kötött szerződésben foglaltak alapján látja el. 

3. A Szolgáltató saját vagyonán túlmenően külső források, adományok támogatások, 
pályázati források bevonásával gondoskodik a feladat ellátásáról. 

4. A Szolgáltató az ország egész területéről fogad családokat, jelen okirat alapján előnyben 
részesíti azokat a város közigazgatási területén élő veszélyeztetett családokat, akik 
megfelelnek az Gyvt-ben és az egyéb ide vonatkozó jogszabályban meghatározott 
feltételeknek. 

5. Jelen szerződést a Szerződő Felek a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés 
fennállásának időtartamára kötik.  

6. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szolgáltatás igénybevételének 
lehetőségeiről és feltételeiről a lakosságot széles körben tájékoztatják, különös tekintettel 
a szabad kapacitásokra. 
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IV. Az ellátás formája, az ellátásban részesítendők köre, száma 
1.  Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a Szolgáltatót az alábbi kötelező 
önkormányzati gyermekjóléti feladat ellátásával bízza meg: 

 
1.1. Családok átmeneti otthonának működtetése. 

 
V. Jogok, kötelezettségek, nyilatkozatok 
1. Önkormányzat kötelezettségei 
1.1. Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást érintő döntéseiről haladéktalanul 
tájékoztatja a Szolgáltatót. 
 
1.2. Az Önkormányzat a jelen szerződés tárgyaként meghatározott közfeladat ellátásához 
kapcsolódóan a Szolgáltatónak anyagi vagy más ellenszolgáltatást nem biztosít. 
 
2. A Szolgáltató kötelezettségei    

a) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 
alapján a szolgáltatásra vonatkozó szabályoknak megfelelő működési engedéllyel a 
szolgáltatás nyújtása időtartamában folyamatosan rendelkezik, 

b) köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan 
rendelkezéseknek, amelyek esetében a megfelelés hiánya veszélyezteti a közfeladat 
ellátását; 

c) Szolgáltató nyilatkozik, hogy a veszélyeztetett családok ellátására vonatkozó hatályos 
jogszabályi előírásokat, szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket 
ismeri, és azokat betartja, illetve gyermekjóléti intézményével betartatja, ide értve az 
Szt. 121. § (2) bekezdés g) pontjában szabályozott ellátás igénybevételének 
szabályaihoz kapcsolódó tájékoztatási és értesítési kötelezettség teljesítését. 

d) Szolgáltató nyilatkozik, hogy a külön jogszabályokban meghatározott adatkezelési, 
adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségeket ismeri és teljesíti, a statisztikai 
adatgyűjtéshez szükséges adatokat az Önkormányzat felhívására köteles 
rendelkezésre bocsátani; 

e) Szolgáltató kijelenti, hogy megfelelő személyi, szakmai, tárgyi és technikai háttérrel 
rendelkezik a szolgáltatás végzéséhez, és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelő alkalmazottakkal és tárgyi feltételekkel látja el tevékenységét; 

f) szavatol azért, hogy a szerződés fennállásának időtartama alatt az általa végzett 
tevékenység szakmailag megfelelő színvonalú legyen; 

g) különös figyelmet fordít – az ellátottak mentális, egészségi állapotának figyelembe 
vételével – az emberhez méltó körülmények megteremtésére, értékek megőrzésére; 

h) a szakmai programok megvalósítása során a hagyományos értékekre építve erősíti a 
rászoruló személyek társadalmi reintegrációját, családi kapcsolataik fenntartását, 
önálló életvitelük megőrzését, 

i) törekszik az ellátottak esélyegyenlőségének biztosítására; 
j) az intézményes szocializáció során támogatja a kompetens személyiség megtartását; 
k) köteles a közfeladat teljesítéséhez szükséges tárgyi eszközöknek a belső 

szabályzatoknak megfelelő üzemeltetését és karbantartását biztosítani. 
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VI. Személyi térítési díj csökkentésének, elengedésének esetei és módja 
A Szolgáltató az ellátott személyek részére nyújtott – kivéve az ingyenesen igénybe vehető 
szolgáltatásokat - szolgáltatások vonatkozásában minden év április 1-jéig határozattal 
megállapítja a szolgáltatási önköltséget, illetve az intézményi térítési díjat. Amennyiben a 
Szolgáltató úgy dönt, hogy a szolgáltatásnyújtásért térítési díjat kér, úgy írásban értesíti az 
ellátást igénybevevő személyeket az intézményi és a személyi térítési díj összegéről. A 
személyi térítési díj összegét egyedi méltányosságból a Szolgáltató saját belső szabályzata 
alapján mérsékelheti vagy elengedheti. Egyedi méltányosság a Szolgáltató székhelyére 
címzett, de az intézményvezetőnél benyújtandó írásbeli kérelem és megfelelő igazolások, 
bizonylatok csatolása mellett gyakorolható. A kérelmek elbírálására jogosult személyek 
köréről a Szolgáltató belső szabályzata rendelkezik. Egyedi méltányosságban részesíthetőek 
különösen azok az ellátásban részesülők, akiknek a rendszeres havi jövedelméből 
megállapítható személyi térítési díj összegének befizetése a létfenntartását, lakhatását 
veszélyezteti. 
 
VII. Panaszok érvényesítésének rendje 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy panasz esetén a szolgáltatást biztosító 15 napon 
belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. 
Amennyiben a szolgáltatást biztosító határidőben nem intézkedik, vagy a panaszt tevő nem 
ért egyet az intézkedéssel az értesítés kézhezvételét követően az intézmény fenntartójához 
vagy az ellátottjogi képviselőhöz fordulhat. A Fenntartó erről 15 napon belül köteles az 
Önkormányzatot tájékoztatni. 
 
VIII. Beszámolási kötelezettség 
A Szolgáltató minden tárgyévet követő év február 15. napjáig írásos formában, részletes 
szakmai beszámolóban tájékozatja Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
szociális feladatokat ellátó szakosztályát az átvállalt feladat ellátásáról. 
 
IX. Szerződés módosítása, megszűnésének esetei, szerződésszegés 
1. Szerződő Felek jelen szerződést kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.  
2. Jelen szerződést hat hónapos felmondási idővel, írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül 
bármelyik fél felmondhatja. A felmondási idő alatt a Szolgáltató köteles a jelen szerződésben 
rögzített szolgáltatási feladatait teljes körűen ellátni. 
3. Jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén, írásbeli 
nyilatkozattal azonnali hatállyal bármelyik fél jogosult felmondani. A rendkívüli felmondással 
élő fél köteles előzetesen írásban értesíteni a másik felet és 8 napos határidő kikötése mellett 
felhívni a szerződésszegő magatartás megszüntetésére. Rendkívüli felmondással csak e 
határidő eredménytelen eltelte esetén lehet élni.  
4. Súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül és azonnali hatályú felmondásnak van 
helye különösen: 
a) ha a Szolgáltató a szolgáltatások biztonságát érintő lényeges tényről, körülményről nem 

tájékoztatja az Önkormányzatot és ez a feladatellátást veszélyezteti. 
b) ha a Szolgáltató a feladatellátáshoz szükséges helyiségeket és technikai feltételeket, 

valamint az infrastruktúrát nem biztosítja, vagy nem tartja használatra kész állapotban, 
c) minden olyan magatartás, tevékenység, amely veszélyezteti a közfeladat jogszabályoknak 

és az önkormányzat érdekeinek megfelelő ellátását, illetve a szolgáltatást igénybe vevők 
egészségét, testi épségét. 
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5. Szerződésszegés esetén a szerződést megszegő fél köteles viselni a szolgáltatás folyamatos 
biztosításának szerződésszegésből származó teljes kárt.  
 
X. Egyéb és záró rendelkezések 

1. A Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek egymással 
együttműködni. A Felek kötelesek a feladatellátást lényegesen befolyásoló adatokról, 
a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásával összefüggésben egymás részére adatot 
szolgáltatni.  

2. A Szolgáltató a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésekor/adatmódosításkor 
a szolgáltatás szakmai programját megismerés céljából köteles az Önkormányzatnak 
megküldeni. 

3. Szerződő Feleket jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott információk, 
adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.  

4. Ha bármelyik Szerződő Fél jelen ellátási szerződésben rögzített bármely 
kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a másik fél erre vonatkozó 
írásbeli jelzése alapján köteles a szerződésszegő magatartást haladéktalanul 
megszüntetni.  

5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja 
kógens jogszabályba ütközne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe 
– minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a 
megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően 
alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely 
rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza. 

6. A jelen ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Szt., a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

7. Jelen szerződésből származható perekre nézve Szerződő Felek kikötik értékhatártól 
függően a Miskolci Járásbíróság és a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.  

8. Jelen ellátási szerződés 6 (Hat) számozott oldalt tartalmaz és 4 darab, egymással 
mindenben megegyező, eredeti példányban készült, melyből aláírás után 2 példány az 
Önkormányzatot, 2 példány Szolgáltatót illet meg. 

9. Jelen szerződés a Felek által történő aláírása napján lép hatályba. Amennyiben a Felek 
eltérő időpontban írják alá a szerződést, úgy az utolsóként aláíró Fél aláírásának napja 
a jelen szerződés hatályba lépésének napja. 
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A jelen szerződést a Szerződő Felek, kölcsönösen elolvasták, értelmezték, és azt, mint 
szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Miskolc, 2022.……………                                             Miskolc, 2022.………………. 
 
 
 
…………………………………………          …………….………………………… 
 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet                Miskolc Megyei Jogú Város  
                 képv: Lehel László                                             Önkormányzata 
                   elnök-igazgató                                                   képv: Veres Pál 
                     Szolgáltató                                                       polgármester 
                                                                                            Önkormányzat                                                     
 
                                      
 
                                                                                       
 
 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

 

Miskolcon, 2022. …......... hónap …....napján 

 

 

............................................................. 

Szilágyi Kornél 

Gazdálkodási Főosztály 

főosztályvezető 

 


