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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Barnag Község Önkormányzata (8291 Barnag, Fő u. 33.), Eplény Községi 
Önkormányzat (8413 Eplény, Veszprémi u. 64.), Hidegkút Község Önkormányzata 
(8247 Hidegkút, Fő u. 67.), Mencshely Község Önkormányzata (8271 Mencshely, Fő 
u. 21.), Nagyvázsony Község Önkormányzata (8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96.), 
Nemesvámos Község Önkormányzata (8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.), Pula Község 
Önkormányzata (8291 Pula, Fő u. 32.), Tótvázsony Község Önkormányzata (8246 
Tótvázsony, Magyar u. 101.), Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 
Veszprém, Óváros tér 9.), Veszprémfajsz Község Önkormányzata (8248 
Veszprémfajsz, Fő u. 57.) és Vöröstó Község Önkormányzata (8291 Vöröstó, Fő u. 
58.) képviselő-testületei a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások feladatainak 
ellátására jogi személyiségű társulásként 2013. július 1-től létrehozták a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulást (a továbbiakban: 
Társulás).  
 
A 2018. szeptember 25. napján tartott Társulási Tanács ülésen felmerült a Társulás 
2018. december 31. napjával történő megszüntetésének gondolata azzal, hogy a 
Társulás irányításában működő Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált 
Intézmény irányítói jogait 2019. január 1. napjától Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata venné át és gyakorolná, továbbá ugyanezen hatállyal a volt 
tagönkormányzatok Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával – a számukra 
előírt közfeladat zavartalan ellátása érdekében – feladatellátási szerződést kötnének. 
 
A 2018. október 24. napján tartott Társulási Tanács ülésén a Társulási Tanács 
támogatta a Társulás megszüntetését és kérte a tagönkormányzatokat, hogy hozzák 
meg döntéseiket a megszüntetéssel kapcsolatban. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 88. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint a társulásban 
részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 
szükséges a társulás megszüntetéséhez.  
Az Mötv. 91. § b) pontja szerint a társulás megszűnik, ha a társulás tagjai a 88. § (2) 
bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák.  
 
Annak érdekében, hogy a feladatellátás zavartalanul működjön tovább, kérem a 
képviselő-testületet, döntsön arról is, hogy a családsegítés, a gyermekjóléti 
szolgáltatás és gyermekek átmeneti gondozás ellátására feladatellátási szerződést köt 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
Eplény, 2018. október 29. 
 
         Fiskál János 
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A) 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2018. (X. 30.) határozata 

 
 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás megszüntetéséhez történő hozzájárulásról 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséhez 
történő hozzájárulás” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2018. 
december 31. napjával történő megszüntetéséhez hozzájárul. A képviselő-
testület jóváhagyja a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást a 
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.  
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntetésről szóló 
megállapodás aláírására. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban 
foglaltakról, a határozat megküldésével, tájékoztassa Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás elnökét.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 2. pontban: valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének a 

társulás megszüntetését jóváhagyó döntését követően azonnal  
 3. pontban: 2018. november 8.   
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
 
Eplény, 2018. október 31. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (X. 31.) 
határozatához 
 
 Okirat száma: … 

Megállapodás 

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulást megszüntetéséről 

A családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek átmeneti gondozásának 
feladatainak ellátására tárulási megállapodásban (továbbiakban: Társulási 
Megállapodás) megjelölt önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazással 
létrehozott Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulást az alábbiak szerint megszüntetik: 

1. Társulás neve, székhelye, törzskönyvi azonosító száma, tagjai 

1.1. A megszűnő Társulás megnevezése: Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 

1.2. A megszűnő Társulás szerv székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 

1.3. A megszűnő Társulás szerv törzskönyvi azonosító száma: 822822 

1.4. A megszűnő Társulás szerv adószáma: 15822820-1-19 

1.5. A társulás megszüntetéséről döntést hozó tagok neve, székhelye és képviselője: 

1.5.1. Barnag Község Önkormányzata  
       Székhely: 8291 Barnag, Fő u. 33. 
       Képviselője: Horváth Zoltán polgármester 

1.5.2. Eplény Községi Önkormányzat 
       Székhely: 8413 Eplény, Veszprémi u. 64. 
       Képviselője: Fiskál János polgármester 

1.5.3. Hidegkút Község Önkormányzata 
       Székhely: 8247 Hidegkút, Fő u. 67. 
       Képviselője: dr. Kriszt András polgármester 

1.5.4. Mencshely Község Önkormányzata  
       Székhely: 8271 Mencshely, Fő u. 21. 
       Képviselője: Rauch Csaba polgármester 

1.5.5. Nagyvázsony Község Önkormányzata  
       Székhely: 8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96. 
       Képviselője: Fábry Szabolcs polgármester 

1.5.6. Nemesvámos Község Önkormányzata 
       Székhely: 8248 Nemesvámos, Fészek u. 7. 
       Képviselője: Sövényházi Balázs polgármester 

1.5.7. Pula Község Önkormányzata 
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       Székhely: 8291 Pula, Fő u. 32. 
         Képviselője: Szenger István Bálint polgármester 

1.5.8. Tótvázsony Község Önkormányzata 
       Székhely: 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101. 
       Képviselője: Sipos Ferenc polgármester 

1.5.9.  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
       Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 

         Képviselője: Porga Gyula polgármester 

1.5.10. Veszprémfajsz Község Önkormányzata 
       Székhely: 8248 Veszprémfajsz, Fő u. 57. 

         Képviselője: Fertig József polgármester 
 
1.5.11. Vöröstó Község Önkormányzata 

 Székhely: 8291 Vöröstó, Fő u. 58. 
         Képviselője: Rákos Margit polgármester 

2. A Társulás megszüntetésének körülményei 

2.1. A társulás megszűnésének dátuma: 2018. december 31. 

2.2. A társulás megszüntetésének oka: Az Mötv. 91. § b) pontja és a Társulási 
Megállapodás 16. pontja alapján: a társulás tagjai minősített többséggel azt 
elhatározzák. 

2.3. A társulás megszüntetés módja: jogutód nélküli megszüntetés 

2.4. A megszűnő Társulás által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: 

a) a Társulás Tanács irányítása alatt álló költségvetési szerv,  a Veszprémi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény irányítási jogát megállapodás 
alapján 2019. január 1-től átveszi Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata. 

b) a Társulásban résztvevő tagönkormányzatok önállóan látják el a közfeladatot 
azzal, hogy 2019.január 1-jei hatállyal feladat-ellátási szerződést kötnek 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával 

3. A Társulás vagyonának felosztása 

3.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 7. § (3) 
bekezdése alapján a mérleg fordulónapja jogutód nélkül megszűnés miatt 
megszűnő társulásnál a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót 
jogutód nélkül megszűnő társulás esetén a társulási tanács munkaszervezeti 
feladatait ellátó költségvetési szerv készíti el. A Társulási Megállapodásban a 
társulás pénzügyi feladatai ellátására kijelölt költségvetési szerv Veszprém 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal.  

3.2. A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásával megbízott szervezetként 
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal az Áht. végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.)  167/C. § 
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(3) bekezdés b) pontja, (5) bekezdése, valamint az Ávr. 167/E. § (3) bekezdés 
d) pontja értelmében a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését a 
Társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás és az azt elfogadó 
önkormányzati képviselő-testületi határozatok csatolásával – az adat 
keletkezésétől, illetve megváltozásától számított nyolc napon belül – törlési 
kérelmet benyújtja a Magyar Államkincstárhoz. 

3.3. A vagyoni elszámolás módja: nem szükséges.  

A Társulás által fenntartott Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált 
Intézmény az alapfeladatai ellátására a Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyont Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2013. november 5. napján kötött és 
2018. június 5. napján módosított haszonkölcsön szerződés alapján használta. 

3.4. Pénzforgalmi számlák megszüntetése:  

A Társulás megszűnését követően a fizetési számláján fennmaradó összeget - a 
Társulás valamennyi kötelezettségének teljesítése után - a Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzat fizetési számlájára utalja. A pénzforgalmi számla 
megszüntetéséhez kapcsolódó kötelezettségeket Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata vállalja. 

3.5. A kötelezettségvállalás rendje: 

3.5.1. A megszűnő társulás által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: a 
Társulási Tanács elnöke a megszűnés időpontjáig a 2018. évi 
költségvetésében foglalt előirányzatok összegéig vállalhat kötelezettséget. 
A Társulás ezzel ellentétes kötelezettségvállalása semmis. 

3.5.2. A megszűnő társulás általi kötelezettségvállalások határideje: 2018. 
……………………….. napja.  

3.5.3. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás 
megszűnésének napján fennálló, a Társulás tagjai által be nem fizetett 
települési hozzájárulás összegét Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére fizetik meg. 

3.5.4. A Társulás tagjai rögzítik, hogy a költségvetési támogatás elszámolását 
követően amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, akkor a 
visszafizetési kötelezettség felmerülési helye (székhely, telephely) szerinti 
önkormányzatot terheli. Amennyiben többlettámogatási igény merül fel a 
felmerülés helye (székhely, telephely) szerinti önkormányzatot illeti.  

4. Iratkezelés 

4.1.  A maradandó értéket képviselő dokumentumok a Társulás megszűnését 
követően a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által kerül 
megőrzésre. 

5. A Társulás megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések 
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5.1.1. A társulás magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a vagyonkezelői 
jogot is – további gyakorlója: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 

5.1.2. A Társulás tagjai kijelentik, hogy egymással szemben a Társulással 
kapcsolatban további követelésük nincs. 

5.2.  Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések: Munkáltatói 
jogok: Társulás alkalmazásában álló személy nincs. 

5.3. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük e 
megállapodás aláírását követően a megállapodás tárgyára vonatkozóan olyan 
vitás kérdés keletkezne, amely egymással nem tudnak megegyezni, vitájukat a 
Veszprémi Járásbíróság vagy a Veszprémi Törvényszék jogosult eldönteni. 

5.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Társulás tagjai a Ptk. 
és az Mötv. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Társulás tagjai 
kijelentik, hogy a hivatkozott törvényekben foglaltak alapján létrejött 
megállapodásuk kölcsönös érdekeiknek mindenben megfelel, tartalmát ismerik, 
azonosan értelmezik és magukra nézve kötelezőnek elismerve mindkét fél 
részére helybenhagyva saját kezűleg írták alá. 

 
Kelt: Barnag, …………………. 
Eplény, …………………………… 
Hidegkút, ……………………….. 
Mencshely, …………………….. 
Nagyvázsony…………………... 
Nemesvámos, …………………... 
Pula, …………………………. 
Tótvázsony, ………………………. 
Veszprém, …………………….. 
Veszprémfajsz , ……………………….. 
Vöröstó, ………………………………  

 
P.H. 

 

Záradék: 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
megszüntető megállapodását a Társulás tagjait alkotó önkormányzatok képviselő-
testületei az alábbi határozatokkal hagyták jóvá: 

 
Önkormányzat neve  határozata polgármester neve, aláírása 

 

 

Barnag Község Önkormányzata  …./2018.(…..) számú határozata 

 

Horváth Zoltán 
polgármester 
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Eplény Községi Önkormányzat  …./2018.(…..) számú határozata 

 
Fiskál János  
polgármester 

 

Hidegkút Község Önkormányzata   …./2018.(…..) számú határozata 

 

Dr. Kriszt András  
polgármester 

 

Mencshely Község Önkormányzata  …./2018.(…..) számú határozata 

 

Rauch Csaba  
polgármester 

 

Nagyvázsony Község Önkormányzata  …./2018.(…..) számú határozata 

 

 
Fábry Szabolcs János  

polgármester 
 

Nemesvámos Község Önkormányzata …./2018.(…..) számú határozata 

 
Sövényházi Balázs  

polgármester 
 

Pula Község Önkormányzata   …./2018.(…..) számú határozata 

 

Szenger István Bálint 
 polgármester 

 

Tótvázsony Község Önkormányzata  …./2018.(…..) számú határozata 

 

Sipos Ferenc  
 polgármester 
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata …./2018.(…..) számú 

határozata 

Porga Gyula  
polgármester 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 18…./2018.(…..) számú határozata 

 

Fertig József  
polgármester 

 

Vöröstó Község Önkormányzata   …./2018.(…..) számú határozata 

 
Rákos Margit  
 polgármester 

 
 
 



B) 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2018. (X. 31.) határozata 

 
feladatellátási szerződés megkötéséről  

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés 
feladatellátási szerződés megkötéséről Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítés, a 
gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása 
céljából a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal feladatellátási 
szerződést köt Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával.  
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 2018. december 8. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
 
Eplény, 2018. október 31. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

Dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (X. 31.) 
határozatához 

 
Feladatellátási szerződés 

 
 

amely létrejött 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros Tér 9., 
adószám: 15734202-2-19) képviseli: Porga Gyula polgármester, (a továbbiakban: 
VMJV Önkormányzata) 

 
másrészről  Eplény Községi Önkormányzat (8413 Eplény, Veszprémi utca 64., 
Adószám: 15568106-2-19) képviseli: Fiskál János polgármester (a továbbiakban: 
Községi Önkormányzat)  
 
együttesen a Felek között, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása és 
működtetése tárgyában alulírott helyen és napon  az alábbi feltételekkel: 
 
1.  Felek előzményként rögzítik, hogy Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 2018. október 31. napján a …/2018. (X. 31.) számú határozatával 
döntött arról, hogy csatlakozni kíván VMJV Önkormányzata által ellátott 
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz. 

 
2. Jelen feladatellátási szerződést Felek a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 90. § (4) 
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján kötik meg.  

 
3. Felek megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerződésben 

meghatározott szolgáltatásokat VMJV Önkormányzata az általa fenntartott 
Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény (a 
továbbiakban: Intézmény) által látja el. 

  
4.  VMJV Önkormányzata az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:  
 a) máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,  
 b) más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások, 
 c) gyermekek átmeneti ellátása, 
 d) gyermekek napközbeni ellátása, 
 e) intézményen kívüli gyermekétkeztetés,  
 f) család- és gyermekjóléti szolgáltatások, 
 g) család- és gyermekjóléti központ, valamint 
 h) lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások.  
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5. A Községi Önkormányzat vállalja, hogy az Intézmény által biztosított 
szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről és feltételeiről a lakosságot 
tájékoztatja. 

 
6. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatások ellátása a Községi Önkormányzat 

közigazgatási területén történik. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 
esetén a Községi Önkormányzat az Intézmény részére térítésmentesen, a 
hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, az ellátottak számára nyitva 
álló helyiséget biztosít az Integrált Közösségi Szolgáltató Térben (IKSZT-ben) 
Eplény, Veszprémi utca 68. szám alatt.  

 
7.  VMJV Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az Intézmény a szerződésben 

meghatározott szolgáltatások vonatkozásában a jogszabályokban 
meghatározott szakmai követelményeknek megfelel, továbbá betartja az előírt 
adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségeket. 

 
8. A Községi Önkormányzat megbízza VMJV Önkormányzatát, hogy Eplény 

Község lakosságára kiterjedően a hatályos jogszabályok alapján biztosítsa az 
1. pont szerinti szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat. 

 
9.  Felek rögzítik, hogy Eplény község lakosságszáma 2018. január 1. napján 514 

fő. Jelen szerződés 4. pontja szerinti szolgáltatások kapcsán ellátásban 
részesítendők a településen élő szociálisan rászoruló ellátást igénybe vevők. 
 

10. Felek rögzítik, hogy a jelen feladatellátási szerződésben meghatározott 
szolgáltatásokra vonatkozó igényt az ellátott közvetlenül, írásban az 
Intézmény részére köteles benyújtani. 

 
11.  Felek rögzítik, hogy a szolgáltatások intézményi térítési díját az Szt. 92/B. § 

(1) bekezdés a) pontja szerint VMJV Önkormányzata állapítja meg. 
 

12.  A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan felmerülő esetleges panaszokat az 
Intézmény vezetője – távolléte esetén a szervezeti és működési 
szabályzatában helyettesítési joggal felruházott személy – a panasz 
benyújtásától számított 8 napon belül köteles kivizsgálni és az ellátást igénybe 
vevő részére az írásos választ megküldeni. Amennyiben a panaszt az ellátott a 
Községi Önkormányzathoz nyújtja be, azt haladéktalanul továbbítani kell az 
Intézmény felé, amely gondoskodik a panasz kivizsgálásáról. A Községi 
Önkormányzat a felmerülő panaszokról tájékoztatást kérhet az Intézménytől, 
aki köteles – szükség esetén írásban is – a megfelelő tájékoztatás 
megadására. 

 
13. A Községi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az 1. pont szerinti 

szolgáltatások vonatkozásában hozzájárulást köteles fizetni. A díjszámítás 
alapját az Intézmény tárgyévi költségvetése, továbbá az ellátásokhoz 
biztosított állami támogatások összege képezi.  A Felek a szolgáltatások 
ellenértékeként fizetendő hozzájárulást az alábbiak szerint határozzák meg:  
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 Az Intézmény tárgyévi költségvetésének állami támogatással és térítési díjjal 
nem fedezett részéhez lakosságarányosan járul hozzá.  

 
14. A Községi Önkormányzat vállalja, hogy a szolgáltatásokért fizetendő 

hozzájárulást I.-III. negyedévben a tárgynegyedévet  követő hónap 20. 
napjáig, a IV. negyedévben december 20. napjáig megtéríti a VMJV 
Önkormányzata 11748007-15430001 számú számlájára.   

 
15. A Községi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési 

kötelezettségét nem teljesíti vele szemben VMJV Önkormányzata a 
szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás beszedése érdekében azonnali 
beszedési megbízást (inkasszó) alkalmaz.  

 
16.  Az Intézmény a Községi Önkormányzattól kapott ellenérték felhasználásáról, 

valamint a szakmai munka értékeléséről teljes körű és részletes szakmai 
beszámolót és pénzügyi elszámolást készít a tárgyévben felmerült költségek 
alapján a tárgyévet követő év március 31. napjáig. Indokolt esetben a Községi 
Önkormányzat kérheti, hogy egy meghatározott időszakra vonatkozóan az 
Intézmény részbeszámolót készítsen.  

 Felek megállapodnak abban, hogy VMJV Önkormányzata az elszámolás 
összeállításánál a Községi Önkormányzat állami támogatás alapjául szolgáló 
lakosságszámát veszi figyelembe. 

 
17.   Az éves elszámolás során felmerült többletköltséget a Községi Önkormányzat a 

tárgyévet követő év április 30. napjáig megtéríti VMJV Önkormányzatának. 
Amennyiben az éves elszámolásban felmerült költségekkel szemben 
többletbevétel mutatkozik, VMJV Önkormányzata köteles a Községi 
Önkormányzat részére a tárgyévet követő év április 30. napjáig visszatéríteni. 

 
18.  A szerződő Felek jelen feladatellátási szerződés teljesítése során egymással 

kötelesek együttműködni. Ha bármelyik szerződő fél jelen feladatellátási 
szerződésben rögzített bármely kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően 
teljesíti, a másik fél erre vonatkozó írásbeli jelzése alapján köteles a 
szerződésszegő magatartását haladéktalanul megszüntetni. Az ennek 
elmulasztásából származó mindennemű igazolt kárt köteles a másik félnek 
megtéríteni. Amennyiben az írásbeli felszólítás alapján a szerződésszegő 
magatartást nem szünteti meg, a másik fél jogosult a szerződést 30 napos 
felmondási idővel egyoldalúan, indokolás nélkül felmondani. VMJV 
Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy szerződésszegés esetén a 
feladatellátási szerződésben vállalt szolgáltatási feladatait a felmondási idő 
alatt ellátja az Intézmény útján. 

 
20.    A megállapodást Felek 2019. január 1. napjától határozatlan időre kötik. Felek 

egymásnak 6 hónapos felmondási idővel tárgyév utolsó napjával, indokolási 
kötelezettséggel mondhatnak fel.  

 
21. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag írásban 

módosíthatják.  
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22.  Felek megállapodnak abban, hogy jogszabályi változás esetén mind a két Felet 

megilleti a felmondás joga, amennyiben a jogszabály a feladatellátás módját – 
különösen a feladatellátás kötelezettjére vonatkozóan – a szerződéskötés 
időpontjában hatályos jogszabályoktól eltérő módon határozza meg. A 
szerződés felmondása esetén a felek a szolgáltatási feladatok és az ellenérték 
tekintetében időarányosan elszámolnak egymással.  

 
23.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

 
A szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal 
minden megegyezőt – jóváhagyólag aláírtak. 
 
 
Veszprém, 2018. ..... 
 
 
 
 ........................................................ .............................................. 
 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata  Eplény Községi Önkormányzat               
 Képviseletében: Porga Gyula    Képviseletében: Fiskál János 
 polgármester polgármester  
  
 
 
 
Záradék:  
A feladatellátási szerződést Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2018. (…) 
határozatával, Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2018. (…)  
határozatával hagyta jóvá.  
 
 
 


