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SZEMÉLYI HÍR 
 
 

Az országgy őlési egyéni választókerületi, ill. a területi válas ztási bizottság tagjainak és 
póttagjainak megválasztása 
 
24/2010. (II. 18.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
1. A Komárom-Esztergom megyében mőködı országgyőlési egyéni választókerületi 

választási bizottságok tagjait és póttagjait 2010. február 18-i hatállyal az alább felsoroltak 
szerint megválasztja: 

 
01. számú országgy őlési egyéni választókerület  

 

Székhelye:  Tatabánya 
Választási Bizottsága: 

 

Tagjai: Dr. Becker Tibor  
2800 Tatabánya, Szelim u. 127. 
Dr. Bálint Mónika 
2800 Tatabánya, Borbély Sándor u. 85. 
Pordán József  
2800 Tatabánya, Dózsakert 64. 1. lépcsıház fsz.3. 

 

Póttagjai: Dr. Antalóczy Alfréd 
2800 Tatabánya, Jókai Mór utca 36. 
Pap István 
2800 Tatabánya, Temesvári u. 28. 
Dr. Éliás Róbert 
2800 Tatabánya, Alkotmány u. 74. 
Rochlitz Györgyné 
2800 Tatabánya, Ságvári E. út 13. 1/1 
Kovács Miklós 
2800 Tatabánya, Vadász utca 113. 3/7 
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02. számú országgy őlési egyéni választókerület  

 

Székhelye:  Tata 
Választási Bizottsága: 

 

Tagjai: Édes Zoltán  
2890 Tata, Szántó Kovács J. u. 15. 
Pozsgay Zoltán 
2890 Tata, Erdei F. u. 18. 
Dr. Varga József 
2890 Tata, Ady Endre u. 16. 

 

Póttagjai: Arany Zsolt  
2890 Tata, Május 1. u. 35. 
Maráz Lászlóné  
2890 Tata, Bárány u. 5. 
 

03. számú országgy őlési egyéni választókerület  
 

Székhelye:  Kisbér 
Választási Bizottsága: 

 

Tagjai: Hatejerné Sós Ilona  
2943 Bábolna, Széchenyi ltp. 4/2. I/3. 
Meretei János Lipót 
2870 Kisbér, Illényi u. 11. 
Dr. Kaestner József 
2840 Oroszlány, Bánki D. u. 47. II/6. 

 

Póttagjai: Heged ős Pál  
2870 Kisbér, Köztársaság u. 35. 
Kovács Viktor 
2870 Kisbér, Komáromi u. 25. 

 
04. számú országgy őlési egyéni választókerület  

 

Székhelye:  Komárom 
Választási Bizottsága: 

 

Tagjai: Szabó Bálint  
2921 Komárom, Bokréta u. 1. 
Dr. Fejér Ágnes 
2900 Komárom, Ácsi út 84. 
Dr. Kürtösi Tibor 
2900 Komárom, Jókai M. u. 9. 

 

Póttagjai: Számadó Emese 
2921 Komárom, Vásártér 2. 
Marcsa Dóra Réka 
2921 Komárom, Lombos u. 24. 
Neuwirth Judit 
2900 Komárom, Térffy Gy. u. 25. 

 
05. számú országgy őlési egyéni választókerület  

 

Székhelye:  Esztergom 
Választási Bizottsága: 
 

Tagjai: Dr. Dinnyés József  
2500 Esztergom, Kiss János vezérezredes út 68. 
Dr. Nagy Zoltán 
2500 Esztergom, Hajnal u.20236.hrsz. 
Kotz István 
2500 Esztergom, Lırinc u. 1.II/2. 
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Póttagjai: Kovátsné Várady Eszter 
2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 17. 
Spisák Balázs 
2500 Esztergom, Rudinai Molnár István u. 1. 

 
2. A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választókerület Választási Bizottságának tagjait 

és póttagjait 2010. február 18-i hatállyal az alábbiak szerint megválasztja: 
 

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizott ság 
 

Székhelye: Tatabánya 
 

Tagjai:  Horváth József  
2800 Tatabánya, Réti út 85. V/3. 
Dr. Monostori Imre 
2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 102. 
Sztancsik Zsolt 
2851 Környe, Tatai út 29/A 

 

Póttagjai: Kárpáti Edit  
2800 Tatabánya, Mártírok útja 15. I/2. 
Kovács Sándor 
2800 Tatabánya, Béla király krt. 28. I/2.  

 
3. Köszönetét fejezi ki az újonnan megalakuló választási bizottságok alakuló üléséig 

tisztségükben lévı választási bizottságok tagjainak és póttagjainak az eltelt 
esztendıkben kifejtett lelkiismeretes munkájáért. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
25/2010. (II. 18.). számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
ellátási szerzıdést köt a Szeged-Csanádi Egyházmegyével az otthont nyújtó és utógondozói 
ellátásnak az Egyházmegye által fenntartott intézmény keretében történı mőködtetésére és 
felhatalmazza a közgyőlés elnökét az 1. számú melléklet szerinti intézmény-átadási 
megállapodás, a 2. számú melléklet szerinti tartalmú ellátási szerzıdés, valamint a 3. számú 
melléklettel megegyezı tartalmú finanszírozási szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: szerzıdések aláírására: azonnal 
Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 

 
 

A 25/2010. (II. 18.) számú közgy őlési határozat 1. számú melléklete 
 

 

INTÉZMÉNY-ÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, 2800 Tatabánya, Fı tér 4. képviseletében: 
dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke, és a Váci Egyházmegye 2600 Vác, Migazzi 
Kristóf tér 1. képviseletében: dr. Beer Miklós megyéspüspök 2008. november 6-án ellátási 
szerzıdést kötött a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás 
biztosításának átvállalásáról. 
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A Váci Egyházmegye az ellátási szerzıdésben vállalt feladatok ellátására 2008. október 27-
én létrehozta a „Názáret” Szociális Szolgáltatót (2800 Tatabánya, Puskin u. 7/b), mely 2009. 
május 1-jével átvette az addig a Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonai (2800 
Tatabánya, Puskin u. 7/b.) intézmény keretében mőködtetett teljes otthont nyújtó és 
utógondozói ellátást. 
 
2010. március 1-jével a Váci Egyházmegye átadja a „Názáret” Szociális Szolgáltatót teljes 
tevékenységi körével, és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által a feladatellátás 
idıtartamára az Egyházmegye térítésmentes használatába adott ingatlanokkal, valamint a 
bennük lévı, a feladatellátáshoz szükséges ingóságokkal együtt, a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. képviseletében: dr. Kiss-Rigó László 
megyéspüspök) fenntartásába. A Váci Egyházmegye az átvállalt feladatellátást jogutódlással 
adja át a Szeged-Csanádi Egyházmegyének. 
 
A Szeged-Csanádi Egyházmegye és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat között a 
fenntartó váltás következményeként a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  81.§ 
(1) bekezdésében, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 97.§-ában foglaltak alapján új ellátási szerzıdés kerül megkötésre. 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a fenntartó váltással járó, jogutódlással 
történı intézmény-átadáshoz az új ellátási szerzıdésben foglalt feltételekkel hozzá járul. 
 
 
Tatabánya, 2010. február 18. 
 
 
 Dr. Beer Miklós Dr. Kiss-Rigó László 
 a Váci Egyházmegye a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
 megyéspüspöke megyéspüspöke 
 
 

Dr. Völner Pál 
a  Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 

elnöke 
 

 
A 25/2010. (II. 18.) számú közgy őlési határozat 2. számú melléklete 

 
ELLÁTÁSI SZERZİDÉS 

OTTHONT NYÚJTÓ ELLÁTÁS M ŐKÖDTETÉSÉRE 
 
 
mely létrejött egyrészrıl Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, 2800 Tatabánya, Fı 
tér 4. (továbbiakban: Megyei Önkormányzat), képviseletében: dr. Völner Pál, a megyei 
közgyőlés elnöke, másrészrıl a Szeged-Csanádi Egyházmegye, 6720 Szeged, Aradi 
vértanúk tere 2. (továbbiakban: Egyházmegye) képviseletében: dr. Kiss-Rigó László 
megyéspüspök (továbbiakban: szerzıdı felek) között a mai napon a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 81.§ (1) bekezdésében, a 
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 97.§-ában foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalásáról, a következı feltételek szerint: 
 
 

I. 
Az ellátási szerz ıdés célja 

 
1. A Megyei Önkormányzat nyilatkozik, hogy az Ötv. 70. § (1) bekezdés b) pontja, valamint 

a Gyvt. 95. § (1) bekezdése alapján gyermek és ifjúságvédelmi szakellátás keretében 
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otthont nyújtó ellátás biztosítására kötelezett. A személyes gondoskodást nyújtó 
szakellátási formák közül a Gyvt. 53/A.§-ában foglalt utógondozói ellátást, a Gyvt. 57. §-
ában foglalt gyermekotthon mőködtetését és a nevelıszülıi hálózat mőködtetést a 
Megyei Önkormányzat jelenleg a „Názáret” Szociális Szolgáltató (2800 Tatabánya, 
Puskin u. 7/b.) intézmény keretében az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanokban 
biztosítja az arra jogosult ellátottak részére. 

 
2. A Megyei Önkormányzat nyilatkozik, hogy a „Názáret” Szociális Szolgáltató 

tevékenységéhez átadott (az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanok) 1/1 arányban 
per-igény- és tehermentes tulajdonában állnak, melyeket az ellátási szerzıdés hatályba 
lépésekor a feladatellátás idıtartamára az Egyházmegye térítésmentes használatába 
adja, míg a bennük lévı, a feladatellátáshoz szükséges ingóságokat - vagyonleltár 
mellett - térítésmentesen a tulajdonába adja, és egyidejőleg megbízza, hogy az 
ingatlanokban az 1. pontban körülírt otthont nyújtó ellátást és utógondozói ellátást 
biztosítson. 

 
3. Az Egyházmegye nyilatkozik, hogy a Megyei Önkormányzat otthont nyújtó ellátás, 

utógondozói ellátás biztosítására szóló megbízását elfogadja, és kötelezettséget vállal 
arra, hogy az 1. pontban körülírt ellátási feladatokat - jogerıs mőködési engedélyek 
birtokában – a térítésmentesen használatába adott ingatlanokban, a mőködési 
engedélyekben szereplı férıhelyszám erejéig ellátja.  

 
 

II. 
Az ellátást biztosító vagyontárgyak 

 
1. A szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy az Egyházmegye térítésmentes használatába 

adott ingatlanok állagmegóvása, karbantartása és üzemeltetése az Egyházmegye, míg 
az ingatlanok felújítása a Megyei Önkormányzatot terheli. 

 
2. Az Egyházmegye a tulajdonába adott ingóságokat a feladatellátás folyamatos biztosítása 

érdekében az azok pótlására beszerzett vagyontárgyakkal együtt a szerzıdés 
megszőnésekor, természetben köteles a Megyei Önkormányzatnak visszaszolgáltatni. 

 
3. Az Egyházmegye tudomásul veszi, hogy az ingatlanokban mőködı gyermekotthon, vagy 

lakásotthon típusának megváltoztatásához, illetve a funkciójának megszüntetéséhez a 
Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges. 

 
4. Az Egyházmegye a Megyei Önkormányzat egyetértésével az esetlegesen felszabaduló 

ingatlanokban szociális, vagy más gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást mőködtethet. 
 
 

III. 
A szolgáltatást végz ı jogállása 

 
1. Az I/1. pontban körülírt feladatok ellátását a Szeged-Csanádi Egyházmegye, mint 

fenntartó a Váci Egyházmegyétıl jogutódlással átvett „Názáret” Szociális Szolgáltató 
(2800 Tatabánya, Puskin u. 7/b), mint mőködtetı intézmény (továbbiakban együtt: 
Intézmény) keretében biztosítja.  

 
2. Az Egyházmegye kijelenti, hogy a szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges 

mőködési engedélyt megszerzi, a személyi, tárgyi feltételeket biztosítja, a szolgáltató 
tevékenységre vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket – ide értve 
a jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének, 
valamint a vonatkozó adatkezelés és adatvédelem szabályokat – ismeri, azokat betartja, 
és az intézménnyel betartatja.  

 
3. A felek vállalják, hogy a fenntartóváltozást jelen szerzıdés aláírásától számított 15 napon 

belül kezdeményezik az illetékes Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalánál. 
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IV. 

Az otthont nyújtó ellátás formája és köre 
 

1. Az átadásra kerülı gyermekvédelmi szolgáltatás típusai: 
 otthont nyújtó ellátás (Gyvt. 53.§, 57-59.§) 
 utógondozói ellátás (Gyvt. 53/A-59.§) 
 

Az átadásra kerülı szolgáltatótevékenység formái: 
 gyermekotthon vagy lakásotthon (Gyvt. 57-59.§), 
 külsı férıhelyen biztosított utógondozói ellátás (Gyvt. 53/A.§ (2) bek.) 
 nevelıszülıi gondozás (Gyvt. 66/A§ - 66/P§) 
 

A szolgáltatótevékenység ellátási területe: Komárom-Esztergom megye 
 
2. Az átadásra kerülı feladatok ellátása a szerzıdés 1. számú mellékletében felsorolt 

ingatlanokban folyik.  
 
 

V. 
A szolgáltatás díjazása 

 
1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az átvett feladatok keretében ellátottak 

után az Egyházmegye jogosult az intézményi normatíva igénylésére és felhasználására.  
 
2. Az Egyházmegye vállalja, hogy az átadott feladatok keretében ellátottak után kapott 

normatív állami hozzájárulást és a kiegészítı támogatást teljes összegében az átvett 
feladat ellátására fordítja. 

 
3. Az Egyházmegye által biztosított szolgáltatásért a Megyei Önkormányzatot díjfizetési 

kötelezettség terheli, melynek összege, a szerzıdı felek elızetes egyeztetése szerint - a 
Megyei Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében megállapítottak 
alapján - megegyezik a normatív állami hozzájárulás, a kiegészítı támogatás, és az 
intézmény saját bevételei, valamint az átadott ellátási feladat mőködtetéséhez és 
fenntartásához szükséges teljes költség közötti különbözettel.  

 
4. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a 3. pontban meghatározott díj idıarányos 

összegét a tárgyhó 15. napjáig átutalja az Egyházmegye részére. 
 
 

VI. 
Az ellátási szerz ıdés id ıtartama, szerz ıdésszegés 

 
1. Az ellátási szerzıdés 2010. március 1-én lép hatályba.  

Az ellátási szerzıdést a szerzıdı felek a szerzıdés hatályba lépésétıl kezdıdıen 5 év 
idıtartamra kötik. 

 
2. Az Egyházmegye a szerzıdést 3 hónapos határidıvel, indokolás nélkül bármikor 

felmondhatja. 
A szerzıdı felek az ellátási szerzıdést közös megegyezéssel módosíthatják. A 
szerzıdésmódosítást 2 hónapos határidıvel, a módosítandó szöveg és a módosítás 
indokának pontos megjelölésével írásban lehet kezdeményezni.  

 
3. A szerzıdı felek a szerzıdésszegés esetére a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) általános kártérítési szabályainak 
alkalmazásában állapodnak meg, azzal a kikötéssel, hogy az ellátás folyamatos 
biztosításának költségeit az Egyházmegye a kártérítési kötelezettségen túlmenıen is 
köteles megtéríteni a Megyei Önkormányzatnak. 
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VII. 

Panaszok 
 

1. Az ellátást igénybevevı a mőködtetéssel, illetve az ellátással kapcsolatban tett panaszát 
az Egyházmegye köteles kivizsgálni, és 15 napon belül a panasztevıt írásban értesíteni 
a panasz kivizsgálásának eredményérıl. 

 
2. A panasz kivizsgálásának eredményétıl függıen az Egyházmegye a panasz alapját 

képezı körülmények elhárítása érdekében köteles 5 napon belül intézkedni és a megtett 
intézkedésekrıl a Megyei Önkormányzatot köteles 8 napon belül írásban tájékoztatni. 

 
 

VIII. 
Beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség 

 
1. Az Egyházmegye minden tárgyévet követı év február 15. napjáig köteles írásbeli 

beszámolót készíteni az Intézmény tevékenységérıl, és azt megküldeni a Megyei 
Önkormányzatnak. A Megyei Önkormányzat az ellátás teljesítését a Gyermekvédelmi 
Szakszolgálata igénybevételével a helyszínen is jogosult ellenırizni. 

 
2. Az Egyházmegye vállalja, hogy a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási 

kötelezettséget az elıírásoknak megfelelıen teljesíti, a statisztikai adatgyőjtéshez 
szükséges adatokat az illetékes szervek rendelkezésére bocsátja.  

 
3. A Megyei Önkormányzat az Egyházmegye szolgáltatótevékenységének ellátásához 

biztosítja a Gyermekvédelmi Szakszolgálat segítségét.  
 
 

IX. 
Egyebek 

 
1. A szerzıdı felek rögzítik, hogy elızetes egyeztetést követıen a tapasztalatok 

összegzése és az aktuális információk cseréje érdekében rendszeresen, de évente 
legalább két alkalommal megbeszélést tartanak.  

 
2 A jelen megállapodás végrehajtásában, a kapcsolatok folyamatosságának biztosítása 

érdekében a szerzıdı feleket a Megyei Önkormányzat részérıl a megyei alelnök, az 
Egyházmegye részérıl az Egyházmegyét az egyházmegye megyéspüspöke, vagy a 
megyéspüspök által megbízott személy képviseli. 

 
3. A jelen szerzıdésbıl eredı vitákat a Szerzıdı felek kötelesek megkísérelni tárgyalásos 

úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a szerzıdı felek alávetik magukat a 
Szeged MJV Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
4. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Gyvt. rendelkezései az 

irányadók. 
 
5. A jelen szerzıdést a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés …/2010. számú 

határozatával fogadta el. 
 
A szerzıdı felek az ellátási szerzıdést átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 
mindenben egyezıt jóváhagyólag aláírták.  
 
 
Tatabánya, 2010. február 18. 
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 Támogató képviseletében: Támogatásban Részesül ı képviseletében: 
 
 ………………………. ……………………………….. 
 Dr. Völner Pál  Dr. Kiss-Rigó László  
 a Komárom-Esztergom Megyei a Szeged-Csanádi Egyházm egye 
  Közgy őlés elnöke megyéspüspöke 
 
 
 Fenti szerz ıdést ellenjegyzem Fenti szerz ıdést ellenjegyzem 
 
 .................................... …………………………………….. 
 Dr. Péntek Péter ….…………………………………
 a Komárom-Esztergom Megyei  …………………………………….
 Önkormányzat f ıjegyzıje  ………………..………………….. 
 
 

1. sz. melléklet 
  
AZ INTÉZMÉNY 
 
Neve: „Názáret” Szociális Szolgáltató 
 
Székhelye: 2800 Tatabánya, Puskin u. 7/B.  
  
Telephelyei: 2941 Ács, Ady u. 1.    10 férıhely + külsı férıhelyei 
 2900 Komárom, Balassi B. u. 15. 10 férıhely + külsı férıhelyei 
 2900 Komárom, Csillag ltp. 62. A, B, C, D egyenként 20 férıhely 
   + külsı férıhelyei 
 2900 Komárom, Szúnyogvár út 1. 9 férıhely + külsı férıhelyei 
 2851 Környe, József A. u. 49.  12 férıhely 
 2840 Oroszlány, Balassi B. u. 21.  12 férıhely 
 2840 Oroszlány, Kecskédi u. 4.  12 férıhely 
 2800 Tatabánya, Kıszikla u. 27.  12 férıhely 
 2800 Tatabánya, Sárberki u. 64.  12 férıhely 
 2800 Tatabánya, Réti u. 83.   24 gyermek + 2 fı anyás férıhely 
 2837 Vértesszılıs, Múzeum u. 45.  12 férıhely 
 
 

A 25/2010. (II. 18.) számú közgy őlési határozat 3. számú melléklete 
 

FINANSZÍROZÁSI SZERZİDÉS 
 

I. 
A Szerzıdı Felek 

 
- Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 

Székhely: 2800 Tatabánya, Fı tér 4. 
Képviselı: dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
Számlavezetı bank: Erste Bank Zrt. 
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-25189373 
mint támogató (továbbiakban: Támogató), 
 

- Szeged-Csanádi Egyházmegye  
Székhely: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2 
Képviselı: dr.Kiss-Rigó László megyéspüspök 
Számlavezetı bank:  
Bankszámlaszám:  
mint támogatott (továbbiakban: Támogatásban Részesülı) 
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II. 
A szerzıdés tárgya 

 
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tárgyévi költségvetésében a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye által átvett gyermekvédelmi szakfeladatokat ténylegesen ellátó „Názáret” 
Szociális Szolgáltató (székhely: 2800 Tatabánya, Puskin u. 7/b) mőködésének 
finanszírozására szolgáló megyei önkormányzati kiegészítı támogatás összegszerő 
megállapításának, utalásának, felhasználásának és elszámolásának szabályai.  

 
 

III. 
A támogatási összeg megállapításának és utalásának szabályai 

 
1. A tárgyévi kiegészítı támogatás összegét a Hivatal kezelésében lévı költségvetési 

kiadási elıirányzatként (átadott pénzeszközként) a megyei közgyőlés határozza meg. 
 
2. A 2010. évi, és azt követı évek kiegészítı támogatási összegének meghatározására a 

Szerzıdı Felek 6 tagú Egyeztetı Bizottságot hoznak létre. A Bizottság 3 tagját a 
Támogató, 3 tagját a Támogatásban Részesülı delegálja. A Bizottság elnökeként eljáró 
megyei közgyőlési elnök a Bizottság közös javaslatát köteles a megyei közgyőlés elé 
terjeszteni.  

 
3. A Támogató a tárgyévi költségvetésének elfogadásáig elılegként – havonta 20.000.000,- 

Ft-ot köteles a Támogatásban Részesülı bankszámlájára utalni. 
 
 

IV. 
A pénzügyi elszámolás szabályai 

 
1. A támogatási összeg kizárólag a Szerzıdı Felek között létrejött ellátási szerzıdésben 

meghatározott gyermekvédelmi szakfeladatok ellátásához, és az átadott – átvett 
ingatlanok üzemeltetéséhez kapcsolódó bér- és közteher kiadásokra, közüzemi díjakra, 
postaköltségekre; javítási, karbantartási, és takarítási díjakra használható fel. 

 
2. A Támogatásban Részesülı az ellátási szerzıdés szerinti gyermekvédelmi feladataival 

összefüggı bevételeit és kiadásait az egyéb kiadásaitól és bevételeitıl számviteli 
szempontból elkülönítetten köteles kezelnie, és naprakész, tételes analitikus 
nyilvántartást köteles vezetni a kiadásairól. Az ellátási szerzıdésben átadott – átvállalt 
feladatokat meghaladó kiadásokat (kiadási célokat) Támogató csak az ellátási 
szerzıdést szükség szerinti módosítását követıen ismerheti el. A Támogatásban 
Részesülı a nem csak az ellátási szerzıdés szerinti feladatai ellátásához kötıdı 
kiadásait arányosítva számolhatja el az Éves Pénzügyi és Szakmai Beszámolójában. 

 
3. A Támogatásban Részesülı az ellátási szerzıdés szerinti gyermekvédelmi szakfeladatok 

teljesítésére fordított tárgyévi kiadásairól, valamint az ellátási szerzıdés szerinti 
gyermekvédelmi szakfeladatokhoz rendelt tárgyévi bevételeirıl a tárgyi év december 31-i 
állapotának megfelelı Éves Pénzügyi és Szakmai Beszámolót köteles készíteni, és azt 
legkésıbb a tárgyi évet követı év február 15. napjáig köteles a Támogató részére 
elfogadásra megküldeni.  

 
4. Az ellátási szerzıdés szerint „az Egyházmegye által biztosított szolgáltatásért a Megyei 

Önkormányzatot díjfizetési kötelezettség terheli, melynek összege a szerzıdı felek 
elızetes egyeztetése szerint – a Megyei Önkormányzat éves költségvetési rendeletében 
megállapítottak alapján – megegyezik a normatív állami hozzájárulás, a kiegészítı 
támogatás, és az intézmény saját bevételei, valamint az átadott ellátási feladat 
mőködtetéséhez és fenntartásához szükséges teljes költség közötti különbözettel.” Ezen 
rendelkezésbıl következik, hogy a különbözetet meghaladó támogatási részt a 
Támogatásban Részesülı köteles a Támogató bankszámlájára visszautalni. A Szerzıdı 
Felek a visszautalás végsı határidejét a tárgyi év Pénzügyi és Szakmai Beszámolójának 
a Támogató részérıl történı elfogadását követı hónap 15. napjában határozzák meg.  
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5. A Támogatót terhelı tárgyévi ingatlan felújítási kötelezettségek meghatározásáról 
Szerzıdı Felek – az Egyeztetı Bizottság közös javaslatát figyelembe véve - külön 
megállapodásban rendelkeznek. 

 
6. A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a szakirányú bevételek és kiadások teljes 

körő kimutatását. Az eredeti bizonylatokat a Támogatásban Részesülı köteles a jogszabályi 
elıírásoknak megfelelıen úgy megırizni, hogy a tényleges felhasználás ellenırzése a 
jogszabályi megırzési határidıkön belül, de minimum 5 évig biztosítható legyen.  
A Támogatásban Részesülı köteles az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 122. § - ban megjelölt szervezetek képviselıit ellenırzés esetén munkájukban 
segíteni. Támogató jogosult a Támogatásban Részesülı által jelen szerzıdésben vállalt 
kötelezettségek teljesítését az iratokba betekintve, akár a helyszínen, akár soron kívüli 
beszámoló jelentést kérve, a feladatellátás ideje alatt bármikor, továbbá azt követı 5 
éven belül ellenırizni. Amennyiben a Támogató ellenırizni kívánja az eredeti számlákat 
és egyéb pénzügyi tartalmú iratokat, úgy azokat a Támogatásban Részesülı köteles a 
Támogató rendelkezésére bocsátani. 

 
7. A támogatásként átvett összegnek az ellátási szerzıdéstıl eltérı felhasználása, illetve a 

pénzügyi és szakmai elszámolás, illetve a különbözetet meghaladó támogatási rész 
határidıre történı utalásának elmulasztása esetén a ténylegesen átutalt támogatás 30 
napon belül történı egyösszegő visszafizetési kötelezettségét, és az esedékes havi 
támogatási összeg utalásának felfüggesztését vonja maga után. 

 
8. A Támogatásban Részesülı hozzájárulását adja, hogy a Támogató az államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A § - ban foglaltaknak megfelelıen nyilvánosságra 
hozza a nevét, címét, a támogatás összegét, illetve célját.  

 
9. A Szerzıdı Felek kötelesek a szerzıdésben foglaltak teljesítése érdekében kölcsönösen 

együttmőködni, a szerzıdést akadályozó körülményekrıl, tényezıkrıl egymást 
haladéktalanul tájékoztatni, azok elhárításában közremőködni. Amennyiben a 
Támogatásban Részesülı adataiban változás következik be, köteles ezt a tényt a 
közgyőlés elnökének a változást tartalmazó okirat megküldésével 15 napon belül 
bejelenteni.  

 
10. Jelen szerzıdés 10 eredeti, egymással mindenben megegyezı példányban készült, 

melybıl 5 példány a Támogatónál, 5 példány a Támogatásban Részesülınél kerül 
elhelyezésre. 

 
11. A Szerzıdı Felek jelen szerzıdést – mint akaratukkal mindenben megegyezıt – 

jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Tatabánya, 2010. február 18. 
 
 
 Támogató képviseletében: Támogatásban Részesül ı képviseletében: 
 
 ……………………………….. ……………………………….. 
 Dr. Völner Pál Dr. Kiss-Rigó László  
 a Komárom-Esztergom Megyei a Szeged-Csanádi Egyházm egye 
 Közgy őlés elnöke megyéspüspöke 
 
 
Fenti szerz ıdést ellenjegyzem Fenti szerz ıdést ellenjegyzem 
 
 ……………………………….. ……………………………….. 
 Dr. Péntek Péter ……………………………….. 
 a Komárom-Esztergom Megyei ………………………………... 
 Önkormányzat f ıjegyzıje ……………………………….... 


