Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
221/2016. (XI.17.) határozata

Feladat-ellátási megállapodás kötése Ibrány város önkormányzatával a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgálat szolgáltatások ellátására 2017. január 1. napjától

A Képviselő-testület a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladat ellátására Ibrány Város
önkormányzatával 2017. január 1. naptól kezdődően a mellékelt feladat-ellátási megállapodás
megkötését határozza el.
A feladat-ellátási megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 17.
Feladat-ellátási megállapodás
Amely létrejött egyrészről
Buj Község Önkormányzata (4483 Buj, Rákóczi utca 1.) képviseletében Barta Miklós Ferenc
polgármester, mint ellátást igénybe vevő,
másrészről
az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat intézmény (4484 Ibrány
Szabolcs utca 50. sz.) új fenntartójának, Ibrány Város Önkormányzata (4484 Ibrány, Árpád u. 5-7. sz.)
képviseletében Berencsi Béla polgármester, mint ellátást nyújtó
másrészről
Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat intézmény (4484 Ibrány
Szabolcs utca 50. sz.) továbbiakban: Szolgáltató – képviseletében: Szoboszlai Ildikó megbízott
intézményvezető között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. A szerződés célja:
A szerződő felek célja a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. évi törvényben
(továbbiakban: Szt.) meghatározott szociális alapszolgáltatások közül a 64. §-ban szabályozott
családsegítés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39-40 §-ban szabályozott gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak
biztosítása az ellátást igénybe vevő Önkormányzat közigazgatási területén az Szt. 120-122 §-aiban
meghatározott szerződés útján.

2. A szerződés tárgya:
2.1. Ellátást nyújtó önkormányzat a 2017. január 1. napjától fenntartásában lévő intézmény
(Szolgáltató) által látja el a Szt. valamint a Gyvt. meghatározott alábbi szolgáltatásokat:
 1993. évi III. tv. 64.§ :
- családsegítés


1997.évi XXXI. Tv. 39-40. §:

- gyermekjóléti szolgáltatás

Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti
szolgálat - keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés
Szt. 64.§ (4) bekezdés szerinti feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. §-a szerinti gyermekjóléti
szolgáltatási feladatokat,
a továbbiakban: szociális szolgáltatások.

2.2. A Szociális szolgáltatások jelen feladat ellátási szerződés hatálya alá tartozó ellátási területe:
Buj község közigazgatási területe
2.3 A szerződő felek a szociális szolgáltatásbiztosításáról 2017. január 1. napjától kezdődően
határozatlan időre állapodnak meg.
3. A Szolgáltató vállalja:
3.1 A szociális szolgáltatásokat az ellátási szerződés hatálya alá tartozó területen élők számára
a Szt. –ben, valamint a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint az ellátott gondozási
szükségletének és a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően biztosítja.
3.2 A szociális szolgáltatások működtetéséhez a 369/2013 (X.24.) korm. rendelet alapján a
szociális szolgáltatásra vonatkozó szabályoknak megfelelően a szolgáltatói nyilvántartásba
vétele szolgáltatásnyújtásának időtartamára folyamatosan biztosított.
3.3 A szolgáltatói nyilvántartásba vétel alapján saját feladatkörében a szolgáltatások
megszervezését és működtetését az ellátási szerződésben meghatározott ellátási területen az
e tevékenységekre vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények ismeretében és
betartásával, valamint az ellátotti jogok érvényesülésének biztosításával nyújtja. Vállalja a
mindenkori legmagasabb színvonalú ellátás biztosítását a szakmai módszertani ajánlások
figyelembe vételével.
3.4 Tevékenységét a Szt. nyilvántartási kötelezettségre, adatkezelésre és adatvédelemre
vonatkozó szabályainak ismeretében és megtartásával végzi.
3.5 Biztosítja az Szt. 94/E § (14) bekezdése, valamint saját belső szabályzata alapján a
panaszkezelést.
3.6 A feladat-ellátási szerződést érintő valamennyi tevékenységi körében felmerülő
körülményről haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 15 napon belül
tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt.
3.7 A feladat ellátásáról a szolgáltatást igénybe vevő részére évente egy alkalommal
tájékoztatást nyújt május 31-ig beszámoló keretében.

4. A szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat vállalja:
4.1 A szerződés 2.1 pontjában meghatározott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
feladat ellátásához az ellátott település/települések vonatkozásában biztosított állami
támogatás szolgáltatást nyújtó általi közvetlen igényléséhez hozzájárul, az ehhez szükséges
adatszolgáltatást biztosítja részére. Gondoskodik arról, hogy a normatíva igényléshez
kapcsolódó előzetes adatszolgáltatás ennek megfelelően kerüljön rögzítésre a
település/települések tekintetében.
4.2 Amennyiben jogszabályi előírás alapján nincs lehetőség a 4.1 pontban meghatározott, az
ellátást nyújtó általi közvetlen állami támogatás igényléséhez úgy a szerződés 2.1 pontjában
meghatározott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladat ellátásához az ellátott

település/települések vonatkozásában az állami támogatást ő maga igényli meg és azt annak
részére történő megfizetését követő 3 napon belül továbbutalja a szolgáltatást nyújtó által
meghatározott bankszámlára. A támogatással nem fedezett kiadások különbözetének
megállapítása és kimutatása a szociális szolgáltatások nyújtását követő év március 31. napjáig
történik meg a szolgáltatást nyújtó által készített kimutatás alapján. A különbözetként
megállapított,. s a szolgáltatást igénybe vevő által jóváhagyott különbözet összegét a 4.3.
pontban foglaltak figyelembe vételével - szolgáltatást nyújtó április 15-ig kiszámlázza a
szolgáltatást igénybe vevő számára, aki azt 15 napon belül megfizeti.
4.3 Az ellátást igénybe vevő maximálisan a szolgáltató intézmény intézményvezetőjének a
vezetői pótléka éves összegének az ellátást igénybe vevő település lakosságszáma arányában
esedékes összeg erejéig fizeti meg a 4.2 pontban meghatározott különbözeti összeget.
Amennyiben a kimutatott különbözet ezt az összeget meghaladja, úgy az ellátást nyújtó által
kiállított számla csupán maximum ezen összeget tartalmazhatja, s ezen összeg megfizetésére
köteles az ellátást igénybe vevő.
4.4 A szolgáltatói nyilvántartásba vétel, illetve annak módosításához a feladatellátás állami
támogatása igényléséhez illetve egyéb támogatás igényléséhez szükséges önkormányzati
döntéseket soron kívül, de a szolgáltatást nyújtó megkeresésétől számított legfeljebb 10
napon belül meghozza. Ezen rendelkezés megszegéséből eredő kárt és kockázatot a
szolgáltatást igénybe vevő viseli.
4.5 Az ellátást igénybe vevő vállalja, hogy a lakossága részére a Buj, Kossuth utca 23. sz. alatti
helyszínen saját tulajdonú ingatlanában biztosítja az ellátottak számára nyitva álló helyiséget,
melynek vállalja továbbra is a megfelelő berendezési, irodatechnikai felszerelési tárgyakkal
történő ellátását, annak folyamatos rendelkezésre állását, valamint fizeti ezen helység rezsi
költségeit.
5. A szolgáltatást nyújtó önkormányzat vállalja:
5.1 a szerződés 4.1 - 4.3 valamint 4.5 pontjaiban meghatározottakon túl további
ellenszolgáltatást az ellátást igénybe vevőtől nem igényel a szerződés 2.1 pontjában
meghatározott, biztosított szolgáltatások nyújtásáért.
6. A szerződéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések:
6.1 A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megkötéséhez, illetve módosításához
valamint a felek általi közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez az ellátást igénybe
vevő és az ellátást nyújtó önkormányzatok képviselő-testületeinek a döntése szükséges mely
határozatok jelen megállapodás mellékleteiként kezelendők.

6.2 A szolgáltató intézmény a panaszkezelést a következőképpen biztosítja:
A szolgáltató döntéséről tájékoztatott igénylő a döntés ellen a szolgáltatást nyújtóhoz
fordulhat. A szociális szolgáltatás iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott panaszon kívül
benyújtott a szociális szolgáltatással kapcsolatos egyéb panaszt a szolgáltatást nyújtó köteles
15 napon belül kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről a panasztevőt és a szolgáltatást igénybe
vevőt értesíteni, továbbá tájékoztatni a panasztevőt, hogy a döntés ellen a szolgáltatást
igénybe vevőhöz fordulhat.
7. Szerződésszegés, a szerződés megszűnésének esetei:
7.1 szerződésszegés esetén a szerződést megszegő fél viseli a szolgáltatás folyamatos
biztosításának a szerződésszegésből származó többletköltségeit, valamint a kártérítési
felelősséget.
7.2 A szerződés rendes felmondással, év végével szüntethető meg. Ebben az esetben az erre
irányuló szándékot bármelyik fél kezdeményezheti, legalább a megszüntetést megelőző 3

hónappal, azaz legkésőbb adott év szeptember 30. napjával. A megszüntetés feltételeit a felek
külön megállapodásban rögzítik.
7.3 A szerződés megszüntethető rendkívüli felmondással, 1 hónapos felmondási idővel a
7.3.1 szolgáltatási igénybe vevő részéről, ha a szolgáltatást nyújtó:
7.3.1.1 A szolgáltatások folytatásához szükséges engedélyekkel, nyilvántartásba vétellel
nem rendelkezik
7.3.1.2 Megszűnik, ideértve a jogutódlással történő megszűnés esetét is,
7.3.1.3 A szerződésben meghatározott bármely kötelezettségét megszegi,
7.3.1.4 Végzett tevékenysége, vagy mulasztása következtében az ellátottak élete, testi
épsége veszélybe kerül
7.3.2 A szolgáltatást nyújtó részéről, ha a szolgáltatást igénybe vevő a szerződésben
meghatározott kötelezettségét megszegi.
7.4 A rendkívüli felmondással élő köteles előzetesen írásban értesíteni a másik felet és 8 napos
határidő kikötésével felhívni a szerződésszegő magatartás megszüntetésére. Rendkívüli
felmondással csak a határidő eredménytelen letelte esetén lehet élni.
8. Záró rendelkezések:
8.1 Jelen szerződés 2017. január 1. napjával lép hatályba. A felek kijelentik, hogy a
szerződésben meghatározott kötelezettségeket 2017. január 1 napjától teljesítik.
8.2 A felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses kapcsolatuk során kölcsönös
megegyezésre törekednek, ezért a köztük felmerülő bármilyen vitás kérdést elsősorban
megegyezés útján kívánnak orvosolni,- amennyiben ez nem vezetne eredményre, kizárólag
akkor terelik annak megoldását jogi, bírósági útra a Nyíregyházi Járásbíróság illetékességének
kikötésével.
8.3 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Szt, a Gyvt, az államháztartásról szóló
törvény, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb
jogszabályok valamint a PTK rendelkezései irányadóak.
8.4 A felek a fenti megállapodást elolvasták, értelmezték, s azt, mint akaratukkal és
jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt jogosult képviselők útján jóváhagyólag írják alá.

Ibrány, 2016. november..
…………………………………..
Berencsi Béla
Ibrány polgármestere
ellátást nyújtó

Buj, 2016. november ..
.............................................
Barta Miklós Ferenc
Buj polgármestere
ellátást igénybe vevő
………………………………………….
Szoboszlai Ildikó megbízott intézményvezető
Szolgáltató intézmény

Záradék:
Jelen megállapodást Ibrány Város képviselő testülete a .../2016 (..) KT. számú Határozatával
jóváhagyta.
Ibrány, 2016.
Berencsi Béla
Polgármester
Záradék:

Jelen megállapodást Buj Község képviselő testülete a 221/2016 (XI.17.) határozatával jóváhagyta.
Buj, 2016.
Barta Miklós Ferenc
Polgármester

