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Felek között továbbiakban szerződő felek az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek 

szerint: 

A Szerződő felek megállapodnak abban hogyan Megbízó a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában 

meghatározott szociális és gyermekjóléti szolgáltatások közül a házi segítségnyújtás, mint 

szociális alapszolgáltatást biztosítandó közfeladatról a megbízottal kötött jelen feladat ellátási 

szerződés alapján gondoskodik. 

1. szerződés tárgya  

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott intézményén keresztül biztosítja a Megbízó 

közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező lakosság részére a Nyitott Ajtó 

Baptista Gyülekezet Arany Híd Házi Segítségnyújtó Szolgálat (székhelye: 3525 Miskolc 

Béke u. 6) intézményegység által nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatások 

igénybevételének lehetőségét a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel. 



2. Megbízott kötelezettségei 

2.1 A Megbízott normatív támogatásból fedezi a feladatellátással kapcsolatos kiadásokat.   

2.2 Megbízott a megjelenő szükségetek szerint biztosítja Felsőzsolca város közigazgatási 

területén bejelentett lakcímmel rendelkező, rászoruló lakosai részére, a házi segítségnyújtás 

alapszolgáltatást. 

3. Megbízó kötelezettségei 

3.1 A Megbízót a feladatellátással kapcsolatban semmilyen kiadás nem terheli. 

3.2 Amennyiben a fenntartó döntése, vagy egyéb törvényi, illetve jogszabályi változások 

miatt jelen szolgáltatás – házi segítségnyújtás - a ténylegesen felmerülő költség és a normatív 

támogatás különbözete miatt költségtérítésessé válna, vagy felmerülne az önkormányzat 

hozzájárulási kötelezettsége a szolgáltatás önköltségéhez, ezt a Megbízott 30 napon belül 

köteles jelenteni a Megbízó felé.  

A Megbízó a bejelentést követő 30 napon belül a Képviselő-testület határozata alapján dönt a 

hozzájárulási kötelezettségről és erről tájékoztatja a Megbízottat. A hozzájárulási 

kötelezettség keletkezése esetén annak mértékéről, a fizetési feltételekről felek külön 

megállapodásban rendelkeznek. 

4. A szerződés időtartama, megszűnése, szerződésszegés 

4.1 A Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre vonatkozóan kötik meg. 

4.2 A Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést bármelyik fél jogosult írásban, a 

másik fél székhelyére címzett ajánlott, vagy tértivevényes ajánlott levéllel, indoklás nélkül, 30 

(azaz harminc) napos felmondási idővel a tárgyév december 31. napjára vonatkozóan 

felmondani. 

4.3 A Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben bármelyik fél jelen szerződésből 

eredő lényeges kötelezettségét megszegi és szerződésszegő magatartásával írásbeli felszólítás 

ellenére, az abban foglalt határidőben sem hagy fel, a másik fél jogosult a jelen szerződést 

írásban, ajánlott, vagy tértivevényes ajánlott levélben közölt azonnali hatályú felmondással 

megszüntetni. 

4.4 Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés tértivevénnyel feladott levél esetében a 

tértivevényen szereplő átvétel időpontjában, de legkésőbb a feladástól számított ötödik naptári 

napon, ajánlott levél esetében a kézhezvétel napján, legkésőbb a feladás napjától számított 

ötödik naptári napon szűnik meg. 

5. Egyéb rendelkezések 

5.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 



5.2 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásból eredő esetleges 

jogvitákat elsősorban tárgyalások útján, peren kívül rendezik. Amennyiben az egyeztetés 

eredményre nem vezetne, úgy a felek kikötik – perértéktől függően - a Miskolci Járásbíróság 

illetőleg, a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

5.3 Jelen szerződés csak írásban módosítható. 

5.4 Valamennyi, jelen szerződéssel kapcsolatos értesítés, nyilatkozat közlése kizárólag 

írásban, magyar nyelven történhet, melyet felek bármely igazolható módon, e-mailben, 

telefaxon, postán küldhetnek meg a másik fél részére, kivéve a felmondással kapcsolatos 

közléseket, melyeket az 4./ pontban leírtak szerint kell a másik féllel közölni. 

5.5 Kapcsolattartó személyek: 

 Megbízó részéről: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Megbízott részéről: Bódis Sámuel lelkipásztor  

5.6 Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás négy egymással megegyező példányban 

készült, melyből feleket 2-2 példány illeti meg. 

 Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták 

alá. 

Felsőzsolca, 2015…………… 

 

Megbízó részéről:     Megbízott részéről: 

 

……………………………………    ……………………………………….. 

 

 

 

Záradék: 

Felsőzsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződést a 

………………………….. határozatával jóváhagyta. 

 

        …………………………………… 

         polgármester 


