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K I V O N A T  
a képviselő-testület 2019. január 16-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

5/2019.  (I. 16.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a házi-

segítségnyújtás feladatellátásához kapcsolódó létszámbővítés megvitatására 

vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a házi-segítségnyújtás 

szakterületén jelentkező feladatokat 2019. évtől kezdődően 2 fő teljes 

munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott lássa el.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Monor Város 

Önkormányzatával kötött feladat ellátási megállapodás – határozat melléklete 

szerinti szövegezéssel történő – módosítását Gomba Község Önkormányzat 

nevében és képviseletében eljárva aláírja.  

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Monori 

Gondozási Központ fenntartóját, Monor Város Önkormányzatát tájékoztassa. 

 

 Határidő: azonnali  

 Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

 

 

 

Lehota Vilmos sk.     Kósa Erzsébet Anikó sk. 

  polgármester       jegyző 

 

 

 
 

Kiadmány hiteléül: 

2019. január 17. 

 

Kósa Erzsébet Anikó 

  



1. melléklet az 

5/2019. (I. 16.) képviselő-testületi határozathoz 

 
 

  FELADAT ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

Mely létrejött egyrészről Monor Város Önkormányzata (2200 Monor, Kossuth L. u. 78. – 80.. 

adószám: 15730648-2-13, bankszámlaszám: Otp Nyrt. 11742056-15392079, képviseli: dr. Zsombok 

László polgármester, mint Feladat ellátást nyújtó Intézményt fenntartó  önkormányzat), másrészről a 

Gomba Község Önkormányzata (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2., adószám: 15730600-2-13, 

bankszámlaszám: 65100321-10610019, képviseli: Lehota Vilmos polgármester, mint Feladat ellátást 

igénybe vevő önkormányzat) között (a továbbiakban együtt: Felek) az alulírott napon és helyen  az 

alábbi feltételek mellett: 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

Feladat ellátást nyújtó Önkormányzat és a Feladat ellátást igénybe vevő Önkormányzat egymással 2014. 

december 18-án, Monoron feladat ellátási megállapodást kötöttek Gomba község közigazgatási 

területén, a Feladat ellátást nyújtó Önkormányzat fenntartásában lévő Monori Gondozási Központ 

(székhelye: 2200 Monor, Dózsa Gy. u. 1., ágazati azonosító: S0029849) intézménye útján, a házi 

segítségnyújtás feladatainak ellátása érdekében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 89. § (1), a 90. § (4) bekezdéseiben és a 91. § (1) bekezdés 

c.) pontjában foglaltak alapján (továbbiakban: Alapszerződés). 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben kezdeményezte a Gombán 

részmunkaidőben dolgozó gondozó, teljes munkaidőben történő foglalkoztatását, vállalva az ezzel a házi 

segítségnyújtásra jutó – normatíván felüli – költségeket, melyre tekintettel Felek az Alapszerződést 

2016. december 20. napján módosították (1. számú módosítás). 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 77/2017. (V.25.) képviselő-testületi 

határozattal 2017. év július 1. napjától kezdődő hatállyal kezdeményezte a házi segítségnyújtás 

feladatellátást a településen teljesítő gondozók létszámának 1 főről 1,5 főre történő bővítését, melyre 

tekintettel Felek az Alapszerződést 2017. június 15. napján ismételten módosították (2. számú 

módosítás). 

 

A Monori Gondozási Központ Intézményvezetője kezdeményezte a településen házi segítségnyújtás 

feladatellátást teljesítő gondozók létszámának 1,5 főről 2 főre történő bővítését, melyet Gomba Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2019. (I. 16.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a     /2019. (I. 24.) Kt határozatával jóváhagyta 

Gomba Község Önkormányzatának a megállapodás módosítására vonatkozó kezdeményezését, melyre 

tekintettel Felek az Alapszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:  

 

II. MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az Alapszerződés 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„ 

11. A Felek rögzítik, hogy Gomba Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás szolgáltatás 

településén történő ellátásához államháztartáson belüli pénzeszközátadás címén havonként előre 

átalányként, 516.786 Ft/hó összegben települési hozzájárulást, illetve egyszeri eszközbeszerzési 



költségként 130.650,- Ft összeget fizet a feladat ellátásával kapcsolatban felmerülő költségek viselésére, 

melyek közül a települési hozzájárulást minden tárgyhót megelőző hó 25. napjáig, az egyszeri 

eszközbeszerzési költséget pedig a kibővített működési engedély jogerőre emelkedését követően  a 

Monori Gondozási Központ OTP Bank Nyrt. -nél vezetett 11742056-16798533. számú számlájára 

átutal.  

A települési hozzájárulás összegét csökkenti a Gomba településen ellátottak által befizetett személyi 

térítési díjból befolyt összeg, valamint az e településen ellátottak után igénybevett költségvetési 

normatíva összege is. „ 

 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. Jelen szerződés 2019. február 1-jén lép hatályba és határozatlan ideig szól, rendelkezéseit e naptól 

kell alkalmazni.  

 

2. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak. 

 

3.  Ezen szerződés módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá, 

melyre a felhatalmazást  Monor Város Önkormányzata a       /2019. (I. 24.) számú Kt határozatával, míg 

Gomba Község Önkormányzata az 5/2019. (I. 16.) számú határozatával adta. 

 

Monor, 2019. január ….. 

 

Monor Város Önkormányzata részéről:                    Gomba Község Önkormányzata részéről 

 

 

      dr. Zsombok László               Lehota Vilmos 

polgármester                polgármester 

 

 

     dr. Urbán Hajnalka        Kósa Erzsébet Anikó 

    jegyző      jegyző 

 

Forgách Tamás      Zsuppán Regina 

     Pénzügyi Irodavezető                                                 pénzügyi ellenjegyző 

 


