
 
 

KÖZFELADAT ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 14., 
képviseletében eljár: Wintermantel Zsolt polgármester) mint feladatot átadó – a továbbiakban: 
Önkormányzat –, 
 

másrészről a 
Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia, (1048 Budapest, Tóth Aladár u.2-4., 
nyilvántartási szám: PK 60035/1995/2, adószám: 19009904-1-41, képviseletében eljár Dr 
Tomka Ferenc) mint közfeladatot ellátó – a továbbiakban: Plébánia – között alulírott napon és 
helyen az alábbi tartalommal: 
 
1) Megállapodást kötő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat illetékességi területén 

működik a Plébánia, amely célja elsősorban a keresztény értékek közvetítése a 
káposztásmegyeri lakótelep lakói felé. A Plébánia különös figyelmet fordít ezen értékek 
ápolására és megismertetésére a fiatalok és a családok körében. Fontos feladatat az itt 
zajló tevékenységek keretét szolgáló épület fenntartása, karbantartása, bővítése különös 
figyelemmel a környezeti adottságok megóvására. Mindemellett a Plébánia a szervezetén 
belül működő egységek, illetve az általa alapított Civil Szervezetek bevonásával aktívan 
részt vállal a következő tevékenységekben: 
 

a) szociális tevékenység,  
b) családsegítés, időskorúak gondozása 
c) kulturális- és sport tevékenység 
d) természetvédelem,  
e) környezetvédelem 

 
2) A Plébánia céljai megvalósítása érdekében olyan közfeladatokat is ellát, amelyekről 

törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály – ideértve az önkormányzati 
rendeletet – rendelkezései szerint az Önkormányzatnak kell gondoskodnia.  

 
3) A felek az Önkormányzat feladat ellátási kötelezettsége körébe tartozó egyes közfeladatok 

Plébánia általi közreműködés, és ellátása érdekében jelen megállapodást kötik. 
 

4) A Plébánia a 3.) pont végrehajtása körében a következő területeken támogatja az 
Önkormányzat közfeladat ellátási kötelezettségét: 

 

 2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. § alapján a családok védelme és a 
családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének 
elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának 
segítése 

 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b) 
alapján a közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának / művelődésre 
szerveződő közösségek tevékenységének / a lakosság életmódja javítását szolgáló 
kulturális célok megvalósításának támogatása; 

 A 1996. évi LIII. tv. a Természet Védelméről 64. § (1) alapján a természetvédelmi 
kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása 

 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b) alapján 
támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a lakótelepi közösség 
önfenntartó képességét 
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5) A Plébánia a 4. pontban meghatározott területek keretében ténylegesen a következő 
tevékenységeket végzi: 

 

5.1 A Plébánia működési területén élő, szociális helyzetük, egészségügyi, mentálhigiénés 
állapotuk miatt rászorult emberek ellátása, valamint családok kiegyensúlyozottabb 
életvitele, a konfliktusos helyzetek feloldása, a hátrányok mérséklése, a gyermek testi, 
lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében működtetett 
szolgáltatás. Szociális és gyermekjóléti feladatainak végzése során tiszteletben tartja az 
ellátott személyek és családok életmódját, életstratégiáját, szokásrendszerét és tradícióit.  
 

5.2. Közösségfejlesztés a környezetében lévő lakótelepen élők körében: A közösségi 
együttműködést támogató helyi összefogás erősítése. A lakosság életvitelének és aktív 
szabadidő eltöltésének elősegítése: hiánypótló, a lakóközösség számára fontos, életvitelt 
és aktív szabadidő eltöltést elősegítő közösségi programok megszervezése és 
megvalósítása.  
 

5.3. Tevékenysége során, feladata teljesítése érdekében együttműködik a szociális ellátó 
tevékenységéhez kapcsolódó más szervezetekkel és intézményekkel. 
Tevékenységének eredményessége érdekében figyelemmel kíséri a szociális, 
gyermekjóléti és egészségügyi ellátások jogszabályi környezetének változását. 
Szakterületét érintően részt vesz pályázatokon, új innovatív programok kidolgozásában. 
 

5.4. A Plébánia által alapított együttműködő Civil Szervezetek támogatásával tanácsadás 
keretében végzi a következőket (segítséget nyújtva a rászorulók részére önálló életvitelük 
fenntartásában, egészségi, mentális, vagy más okból eredő problémáik megoldásában): 
 

a) Családsegítés, családlátogatások 
b) Adósságkezelési tanácsadás 
c) Mentálhigiénés beszélgetés 
d) Fogyatékosok díjhátralék kiegyenlítő pályázata 
e) Díjhátralékos ügyek segítése 
f) Gondnoksági ügyek 

 

5.5. A Plébánia szervezetén belül működő Karitász, valamint az együttműködő Civil 
Szervezetek támogatásával szociális szolgáltatásokat nyújt a lakóközösség rászoruló 
tagjainak  
 

a) Szociális ügyintézés 
b) Közreműködik élelmiszer segélyek osztásában 
c) Ruházat, bútor, stb. adományosztásban részvétel 
d) Karitász bolt a rászorulók számára 
e) Szociális mosodai szolgáltatás 

 

5.6. Közösségi, gyermek és családjóléti programok keretében (hozzájárulva a gyermek és 
családok testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő 
nevelésének elősegítéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez): 
 

a) Gyermekjóléti szolgáltatás (nyitott játszótér) megvalósításában közreműködés 
b) Közösségi szabadidős és prevenciós programok (kirándulások, túrák) 

szervezése 
 
5.7. Közösségfejlesztés a Plébánia közvetlen környezetében lévő lakótelepen élők 
körében a következő tevékenységeken keresztül: 
 

a. Alapozó hittan, erkölcstan kezdő, hit iránt érdeklődőknek 
b. Baba-mama klub 
c. Zeneovi 
d. Gitársuli  
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e. Közösségépítő és Értékteremtő Filmek klubja  
f. Közösségi Farsang 
g. Adventi Koszorúkötési szakkör 
h. Keresztény értékközpontú koncertek 
i. Szívesség szolgáltatások szervezése (Hozd és vidd nap, illetve honlap 

működtetése) 
j. Varrócska nyugdíjas varrókör  
k. Főzőcske nyugdíjas főzőkör 
l. utcai és lakótelepi szociális munka (környezetrendezés)  

 

Mindehhez a Plébánia internetes oldalt működtet (a Plébánia szolgáltatásainak 
bemutatása, programok közzététele, folyamatos frissítése, levelezés, fórum szolgáltatás 
biztosítása). 
 

A Plébánia biztosítja a rendezvények, programok és klubfoglalkozások szervezéséhez és 
megvalósításához szükséges hátteret. 
 

6) A Plébánia a közfeladatok ellátása során köteles a vállalt tevékenységekre vonatkozó 
jogszabályok előírásait megtartani.  

 
7) A Plébánia vállalja, hogy a közfeladatok ellátása során az Önkormányzattal és a 

feladatellátáshoz kapcsolódó intézményeivel együttműködik. Felek a feladatellátáshoz 
szükséges információkat, adatokat – a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek betartásával – 
kölcsönösen egymás részére átadják. 

 
8) A Plébánia vállalja, hogy a közfeladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetről saját 

vagyonán túlmenően külső források, adományok, támogatások, pályázati források 
bevonásával is igyekszik gondoskodni. 

 
9) Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás keretein belül a Plébánia feladatinak ellátása 

érdekében külön pénzbeli támogatásra nem jogosult. A Megállapodásban foglalt feladatok 
végrehajtása érdekében a Plébánia az Önkormányzat által a mindenkori éves 
költségvetésében biztosított „Egyházak működési támogatása” keret terhére nyújthat be 
pályázatot, és ennek keretében válhat támogatottá elszámolási kötelezettség mellett. 

 
10) A felek jelen megállapodást 2014. január 1. napjától kezdődő határozatlan időtartamra 

kötik.  
 

11) Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult 3 hónapos felmondási idővel írásban 
felmondani.  

 
Megállapodást kötő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
minden megegyezőt írták alá. 
 
Budapest, 2013. december …..  
 
 
 
 
 …………………..…………………. …………………………………… 
 Budapest Főváros IV. kerület  Káposztásmegyeri    
 Újpest Önkormányzata Szentháromság Plébánia  
 Wintermantel Zsolt Dr Tomka Ferenc  
 polgármester plébános 


