BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 1-4/2016.

Sorszám:

7.

ELŐTERJESZTÉS
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 28. napján tartandó ülésére
Tárgy:

Szociális feladatok ellátására
Ordacsehi Község településsel

Az előterjesztést készítette:

Előadó:

vonatkozó

megállapodás

Koós Marianna intézményvezető
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

Mészáros Miklós polgármester

Tárgyalta: PVÜB, EÜSZOCB
Tanácskozási joggal meghívott:
polgármestere

Márton László Ordacsehi Község

Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Markó Péter jegyző
Döntés módja: minősített többség

megkötése

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 180/2014. (IX.11.) számú
határozatával hagyta jóvá az Ordacsehi településen kötelező önkormányzati feladatként
jelentkező szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti
szolgáltatás feladatok Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ által történő ellátását. A
szerződés 2014. január 1-ei hatállyal, határozatlan időre köttetett.
Jelen megállapodás tervezet a hatályos jogszabályok alapján felülvizsgálatra került,
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kormányzati funkció összevonása átvezetésre
került, a szerződés szakmai elemeinek változatlansága mellett. A megállapodást a felek
közös akaratából határozatlan időre köttetne, azzal, hogy mindkét fél részéről 60 napos
határidővel felmondható.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet véleményezzék a megállapodás tervezetet.
Balatonboglár, 2016. április 14.

Határozati javaslat:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
mellékelt szociális feladatok ellátására vonatkozó Feladat-ellátási Szerződés aláírására
Felelős: Mészáros Miklós polgármester
A végrehajtásért: Dr. Markó Péter jegyző

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről: Ordacsehi Község Önkormányzat (8635 – Ordacsehi, Fő u. 54.)
képviseletében eljáró Márton László polgármester (a továbbiakban, mint Megbízó)
másrészről: Balatonboglár Városi Önkormányzat (8630 – Balatonboglár, Erzsébet u. 11.)
képviseletében eljáró Mészáros Miklós polgármester (a továbbiakban, m int Megbízott)
között az alábbiak szerint:
1. A SZERZŐDÉS TARTALMA
Ordacsehi Község közigazgatási területén élők (2013. január 1-ei lakosságszám: 800 fő)
részére az alábbi feladatok nyújtása:
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Család- és gyermekjóléti szolgálat
2. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Ordacsehi településen kötelező
önkormányzati feladatként jelentkező – a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 8. pont; valamint a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§, 63.§, 64.§-ában
részletezett étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés;a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-ában előírt és
ugyanezen törvény 39. §-ában részletezett gyermekjóléti szolgáltatás feladatait – a
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Alapszolgáltatási Központ (8630 – Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 45.) látja el.
2.2. Megbízó fentiek alapján a közigazgatási területén jelentkező étkeztetés, házi
segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény41.§ 6.
bekezdésében foglaltak szerint eljárva Megbízottal feladat-ellátási szerződést köt.
2.3. Megbízott a jelen szerződés keretei között vállalja a 2.2 pontban foglalt feladatok
folyamatos ellátását az intézmény Szakmai Programja alapján. megbízott
nyilatkozik, hogy a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások működtetéséhez
szükséges feltételeknek –a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet,
valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet – szerint
megfelel.
2.4. Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott szociális és gyermekjóléti
szolgáltatásokról az intézmény közreműködésével évente egy alkalommal – április
hóban a Megbízó felé részletes pénzügyi és szakmai beszámolót készít.

3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS
Megbízó kötelezettséget vállal, hogy a feladatellátásra tekintettel a Megbízott részére a
következők szerint téríti meg az eges feladatokért fizetendő összegeket:
3.1. 1 fő közalkalmazott alkalmazása
Platán Szociális alapszolgáltatási Központban 1 fő dolgozó látja el Ordacsehi község
közigazgatási területén az étkeztetés, házi segítségnyújtás feladatait. a dolgozó
személyi juttatásainak és járulékainak költségeit Ordacsehi Község Önkormányzata
viseli.
3.2. Étkeztetés
Az étkeztetés esetén Ordacsehi ellátottak teljes bekerülési költségének és a térítési
díjbevétel + települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak állami
támogatás
különbözete
képezi
az
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hozzájárulásának mértékét.
3.3. Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás esetén Ordacsehi ellátottak teljes bekerülési költségének és a
térítési díjbevétel + települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak
állami támogatás különbözete képezi az Ordacsehi Község Önkormányzat
hozzájárulásának mértékét.
3.4. Család- és gyermekjóléti szolgálat
Ordacsehi Község hozzájárulásának mértéke az ezen a jogcímen folyósított állami
támogatás összege.
4. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS LEBONYOLÍTÁSA
4.1. A 3.1-3.3 pontokban ellátott feladatok finanszírozására Ordacsehi Község
Önkormányzata 2016. január 1. napjától havi 147 000 Ft átalány összeget
biztosít, melyet a teljesítést követő hónap 15-ig a Platán Szociális Alapszolgáltatási
Központ 12072514-01331050-00100004 számú számlaszámára átutal.
Szerződő Felek rögzítik, a 3.1-3.3 pontok tekintetében tárgyévet követő év április
15. napjáig a tényleges teljesítés alapján elszámolnak egymással. Az elszámolásból
adódó egyenleg rendezése - a Felek közös elfogadását követően - 8 napon belül
történik.
4.2. Amennyiben az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok után Ordacsehi Község
Önkormányzata veszi igénybe az állami normatív támogatást, azt negyedévente
átutalja Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 12072514-01331050-00100004
számú számlaszámára.

5. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5.1. A jelen feladat-ellátási szerződésben foglalt kötelezettségek 2016. január 1.
napjától, határozatlan időre keletkeznek. A 2014. október 1. napján kelt feladatellátási szerződés a Felek közös megegyezésével hatályát veszti.
A szerződést írásban, 60 napos felmondási idővel, írásbeli nyilatkozattal indoklás
nélkül bármelyik fél felmondhatja. A felmondási idő alatt a Megbízott köteles teljes
körűen ellátni a jelen szerződésből adódó feladatait. jelen szerződés megszűnik
közös megegyezéssel rendes felmondással, valamelyik fél súlyos szerződésszegő
magatartása esetén azonnali hatályú felmondással.
5.2. Jelen szerződést az együttműködő felek évente, illetve jogszabályváltozás esetén
felülvizsgálják, szükség esetén a fennálló pénzügyi-gazdasági háttér és jogi
követelmények ismeretében újrafogalmazzák.
5.3. A felek a jelen szerződésből eredő és a feladat-ellátásból eredő vitás kérdéseit
elsődlegesen tárgyalásos úton egymás közötti egyeztetéssel kívánják rendezni. Ha a
szerződő felek a vitás kérdésekben nem tudnak egyezségre jutni, akkor a
szerződésből fakadó jogvita elkerülésére a Fonyódi Járásbírósághoz fordulnak.
5.4. A Megbízott vállalja, hogy az általa működtetett Platán Szociális Alapszolgáltatási
Központ elfogadott költségvetését Ordacsehi Község Önkormányzata részére
megküldi.
5.5. A feladat-ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.
(X.24.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet
rendelkezéseit, illetve ezek módosításait kell alkalmazni.
5.6. A szerződés mellékletét képezik mind Balatonboglár Város, mind Ordacsehi Község
Képviselő-testületének feladat-ellátási szerződést jóvá hagyó határozatai.
A feladat-ellátási szerződést, a jóváhagyó képviselő-testületi határozatok tartalmának
megfelelően, azzal mindenben megegyezően Balatonboglár Város Önkormányzat
polgármestere és Ordacsehi Község Önkormányzat polgármestere jóváhagyólag írja alá.
Balatonboglár, 2016.
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