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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 2016. január 1-vel hatályba lévő rendelkezései alapján a család- és 

gyermekjóléti szolgálat mellett létrejött a Család- és Gyermekjóléti Központ.  

A Gyvt. 40/A § (1) bekezdése szerint család- és gyermekjóléti központnak minősül az a 

járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat, amely önálló intézményként, illetve 

szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.  

 

Hajdúnánás járási székhelyen a Hajdúnánás-Folyás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és 

Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás fenntartásában a Család- és Gyermekjóléti Szolgálati 

Központ és Városi Bölcsőde intézmény látja el a gyermekjóléti központ feladatait.  

A központ az ügyfelek hatékony kiszolgálása érdekében továbbra is Polgáron, ügyfélszolgálat 

működtetésével tervezi a feladatellátást a Polgár, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti ingatlanban.  

Az e célra biztosítandó helyiséghasználathoz szükséges megállapodást kötni a fenntartóknak, 

melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. A helyiséghasználat biztosítása többletköltséget 

nem jelent az önkormányzat számára.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, megállapodás-tervezet megtárgyalására, 

javaslataival, észrevételeivel való kiegészítésére és a határozati javaslat elfogadására.  

 

Polgár, 2016. január 13. 

 

 

 

 

     Tisztelettel: 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

  



 

 

    Határozati javaslat 

    …../2016. (I. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Hajdúnánás-Folyás, Tiszagyulaháza-Újtikos 

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és Polgár 

Város Önkormányzata között létrejövő megállapodásra 

vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Hajdúnánás-Folyás, 

Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti 

Önkormányzati Társulás és Polgár Város Önkormányzata 

közötti megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal.  

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelős: Tóth József polgármester 



Megállapodás - tervezet 

mely létrejött egyrészről Hajdúnánás-Folyás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti 

Önkormányzati Társulás (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.) – képviseletében: Szólláth Tibor 

elnök (továbbiakban: Társulás), 

másrészről Polgár Város Önkormányzata (4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.) – képviseletében: 

Tóth József polgármester (továbbiakban: Önkormányzat) között az alábbi feltételekkel: 

1./ Szerződő felek kinyilatkozzák, hogy ezen megállapodás megkötésének célja a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jén hatályba 

lépett 40/A. §-ban meghatározott család- és gyermekjóléti központ (a továbbiakban: Központ) 

működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása az Önkormányzat közigazgatási területén. 

Hajdúnánás-Folyás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás a 

fenntartója a család-és gyermekjóléti központ feladatainak ellátását végző Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde intézménynek (a továbbiakban: Központ). 

2./  A Központ az ügyfelek hatékony kiszolgálása érdekében ügyfélszolgálatot működtet az 

Önkormányzat közigazgatási területén, melyhez az Önkormányzat a tulajdonában lévő, a 4090 

Polgár, Dózsa Gy. u. 1. sz. Szociális Szolgáltató Központ alatti ingatlanán 50 négyzetméter 

alapterületű irodájában megosztottan 16 négyzetméter alapterületű irodahelyiséghasználatot biztosít 

az Intézmény számára 2016. február 1-től határozatlan időre.  

3./ Az Önkormányzat által az 1./ pontban meghatározott feladat ellátáshoz biztosított helyiséget a 

Központ az alábbi időpontokban használja: hétfőtől – csütörtökig 7.30 órától 16.00 óráig, pénteken 

7.30 órától 13.30 óráig. 

      Az itt meghatározott időpontoktól eltérő használatra kizárólag rendkívüli esetben kerülhet sor, 

ilyenkor a Központ helyiségigényét előre egyeztetni köteles az Önkormányzattal.  

     A megállapodásban rögzített időpontok és a helyszín változását bármelyik szerződő fél a szerződés 

módosításának kezdeményezésével, a tervezett módosítást megelőző legalább 30 nappal előre 

köteles a másik félnek írásban jelezni.  

4./ Az Önkormányzat a helyiséghasználatot ingyenesen biztosítja a Központ számára.  

5./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a helyiséghasználat során felmerülő 

közüzemi szolgáltatásokért (fűtés, világítás, vízhasználat, internet csatlakozás), valamint a helyiség 

takarításáért ellenszolgáltatást nem kér, azok ingyenesek a Központ számára. Szükség esetén 

lehetőséget biztosít az Önkormányzat ingyenes nyomtatásra és fénymásolásra.  

6./ A feladatellátáshoz szükséges telefonszolgáltatásról, szakmai anyagokról a Központ gondoskodik. 

Az Önkormányzat a jelenleg rendelkezésre álló irodabútort biztosítja. 

7./ A Központ a helyiséget kizárólag az 1./ pontban meghatározott feladat ellátására veheti igénybe, ott 

gyermekvédelmi tevékenységen kívül más jellegű tevékenységet nem végezhet, másnak a 

használatot át nem engedheti.  

8./ A Központ köteles a helység állagát megóvni, azt rendeltetésszerűen használni és jelezni az 

Önkormányzat felé, amennyiben a használat során olyan meghibásodást, állagromlást tapasztal, 

amely az Önkormányzat intézkedését igényli.  



9./ A megállapodást bármelyik fél rendes felmondással 30 nappal előtte felmondhatja a másik félhez 

intézett írásos nyilatkozatával. 

10./ Megszűnik a megállapodás a Család- és Gyermekjóléti Központ feladatellátásának megszűnése 

esetén. 

11./ A megállapodást az Önkormányzat rendkívüli felmondással felmondhatja, ha  

- a Központ a helyiséget szándékosan rongálja,  

- nem rendeltetésszerűen használja, vagy  

- használatát másnak átengedi.  

 

12./ A Társulás a megállapodást rendkívüli felmondással felmondhatja, ha 

 

 - az Önkormányzat a helyiséghasználatot a 3./ pontban foglalt időpontban előzetes tájékoztatás 

nélkül egymást követő legalább 4 alkalommal, vagy évente legalább 6 alkalommal 

megakadályozza,  

 - az Önkormányzat a helyiség rendeltetésszerű használatához szükséges közművek 

működőképességét nem biztosítja és ezzel a használatot lehetetlenné teszi, vagy 

 - az Önkormányzat a helyiségben bekövetkezett és a Központ által legalább 2 alkalommal 

jelzett állagromlást, meghibásodást  nem javítja ki, ezzel akadályozva az intézményi 

feladatellátást.   

13./ A szerződés megszűnése esetén a Társulás a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban köteles az Önkormányzat részére visszaadni a 12./ pont 2. és 3. francia bekezdése 

kivételével.   

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.   

A megállapodást Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2016. (…) számú határozatával 

fogadta el.  

A megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 

jóváhagyólag aláírják. 

 

Polgár, 2016…………     Hajdúnánás, 2016. ……………….. 

 

 

 

 

Polgár Város  Önkormányzata                              Hajdúnánás-Folyás-Tiszagyulaháza-Újtikos 

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati 

Társulás 

            képviseletében                                                                      képviseletében 

 

          

 

 

        Tóth József                                                                  Szólláth Tibor 

                 polgármester                                                                      elnök 
 


