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A tárgyalandó témakör tárgya:
Feladat-ellátási szerződés kötése Vácduka Község Önkormányzatával
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 138/2017. (IX. 27.) számú határozatával úgy döntött, hogy 2018. január 1. napjával feladat-ellátási szerződést köt Vácduka Község Önkormányzatával
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti házi segítségnyújtás és étkeztetés feladatainak ellátására.
Felkérte a polgármestert, hogy intézkedjen feladat-ellátási szerződés előkészítéséről és a képviselőtestület elé terjesztéséről.
Ahogy már a szeptemberi képviselő-testület elé kerülő – szociális alapellátásokkal összefüggő – előterjesztésben is kifejtettük: az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat alapító okirata már a fenti
döntésnek megfelelően készült el és került beküldésre a Magyar Államkincstár felé, valamint az intézmény működési engedélyét is ennek megfelelően kérelmeztük.
A belső szakmai egyeztetések lefolytatását követően az elkészült szerződés tervezetet megküldtük
Vácduka Község polgármesterének és jegyzőjének, akik arról tájékoztattak, hogy a tervezetet a megküldött tartalommal terjesztik a képviselő-testület elé.
Az ellátási szerződés az alábbi rendelkezéseket tartalmazza a címek számozása szerint:
1. A szerződés tárgya
Ebben a címben kerül rögzítésre az ellátási-szerződés tárgya, mely a két képviselő-testület
döntése szerint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
szerinti házi segítségnyújtás és étkeztetés feladatainak ellátása.
2. A szerződő felek jogai és kötelezettségei
Ebben a címben állapodik meg a két önkormányzat arról, hogy a jelen feladat-ellátási szerződés
tárgya szerinti feladatokat az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat látja el, mely működésére
engedéllyel rendelkezik és tevékenységéről évente egyszer mindkét képviselő-testületnek beszámol.
3.

A szolgáltatásokra vonatkozó szakmai rendelkezések

-

Rögzítésre kerül, hogy a feladatok ellátása az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat elfogadott szakmai programjában és szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint
történik.

-

A vácdukai ügyfelek részére a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal egyik hivatalos helyisége áll majd rendelkezésre a szolgáltatások igénylésére.

-

A jelenlegi szakmai és egyéb körülmények alapján az a megállapodás született, hogy a
vácdukai igénybe vevők részére az étel ügyfél részére való eljuttatása Vácduka Község Önkormányzatának feladata.

-

A térítési díjakat, illetve a méltányosságra vonatkozó szabályokat mindkét önkormányzat külön rendeletében állapítja meg, ugyanakkor a rendeletek elfogadása előtt természetesen közös szakmai egyeztetésre majd sor kerül.

-

Az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat állapítja meg.
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4.

Pénzügyi elszámolás

-

A szerződés tárgya szerinti feladatok ellátásához szükséges állami támogatás igénylésének,
valamit a pénzügyi hozzájárulás fizetéséről, az eljárási szabályokról rendelkezik.

-

Itt kerül rögzítésre az is, hogy amennyiben a szerződés tárgyát képző szolgáltatásra igénybevevő nincsen, úgy Vácduka Község Önkormányzata rendelkezésre állási díjat nem fizet.

5.

Vegyes rendelkezések

-

Ez a cím a szerződés felmondására, megszüntetésére, esetleges felülvizsgálatára vonatkozó
szabályokat tartalmazza.

-

Rendelkezik továbbá arról, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben mely jogszabályok szerint kell eljárni.

-

A szerződés mellékleteiről rendelkezik.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2017. (IX. 27.) határozata feladatellátási szerződés kötéséről Vácduka Község Önkormányzatával
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2018. január 1. napjával feladat-ellátási szerződést köt Vácduka Község Önkormányzatával a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti házi segítségnyújtás és étkeztetés feladatainak ellátására. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen feladat-ellátási szerződés előkészítéséről és a képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő:

2017. december 15.

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Az ellátási-szerződésnek a 2017. évi költségvetésre plusz kihatása nincsen. A 2018. évben esetlegesen jelentkező kiadások, illetve bevételek a 2018. évi költségvetés tervezésekor kerülnek figyelembevételre.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja.
A Humánügyi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja.
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (IX. 27.) határozata Vácduka
Község Önkormányzatával kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. (továbbiakban: Szt.) 62. §-a szerinti szociális étkeztetés és 63. §a szerinti házi segítségnyújtás feladatainak ellátása érdekében Vácduka Község Önkormányzatával
kötendő feladat-ellátási szerződést a határozat melléklete szerint elfogadja. Felkéri a polgármestert,
hogy intézkedjen a feladat-ellátási szerződés aláírásáról, valamint az illetékes hatóságoknak való
megküldéséről.

Határidő: 2017. december 15.
Őrbottyán, 2017. november 10.
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Melléklet a …/2017. (…) számú határozathoz

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Őrbottyán Város Önkormányzata (2162 Őrbottyán, Fő út 99., adószám:
15731120-2-13) képviseletében eljáró Kmetty Károly polgármester,
másrészről Vácduka Község Önkormányzata (2165 Vácduka, Béke tér 1., adószám: 15441867-2-13)
képviseletében eljáró Makkos László Tamás polgármester között az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:
1. A szerződés tárgya
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2016. (IX. 22.) és Őrbottyán Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2017. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozatokban úgy
döntöttek, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. (továbbiakban: Szt.)
62. §-a szerinti szociális étkeztetés és 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás feladatainak ellátása
érdekében feladat-ellátási szerződést kötnek 2018. január 1. napjától.
2. A szerződő felek jogai és kötelezettségei
2.1
Felek megállapodnak abban, hogy jelen feladat-ellátási szerződés tárgya szerinti feladatokat
2018. január 1. napjától határozatlan ideig Vácduka Község közigazgatási területén lakó és/vagy tartózkodási hellyel rendelkező számára az Őrbottyán Város Önkormányzat által alapított és fenntartott
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat (azonosító: … székhely: 2162 Őrbottyán, Fő út 101.) látja el.
2.2
Őrbottyán Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat
érvényes működési engedéllyel rendelkezik a szerződés tárgya szerinti feladatok ellátására.
2.3
Őrbottyán Város Önkormányzata a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokról az Őrbottyáni
Segítő Kéz Szociális Szolgálat közreműködésével évente egy alkalommal – a költségvetési beszámoló
elfogadásával egyidejűleg – pénzügyi és szakmai beszámolót készít Vácduka Község Önkormányzata
számára.
3.

A szolgáltatásokra vonatkozó szakmai rendelkezések

3.1
Vácduka Község Önkormányzata elfogadja, hogy a szerződés tárgya szerinti szolgáltatásokat az
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat elfogadott szakmai programjában és szervezeti és működési
szabályzatában foglaltak szerint veheti igénybe.
3.2
Vácduka Község Önkormányzata vállalja, hogy a szerződés tárgyát képző szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése érdekében az ügyfelek számára nyitott helyiségként biztosítja a Vácdukai
Közös Önkormányzati Hivatal (2167 Vácduka, Béke tér 1.) egyik hivatalos helyiségét az Őrbottyáni
Segítő Kéz Szociális Szolgálat szakmai programjában meghatározott időpontban.
3.3
Felek megállapodnak abban, hogy szociális étkeztetés esetén az étel ügyfél részére való eljuttatása Vácduka Község Önkormányzatának feladata.
3.4
A szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjat, a személyi térítési díj csökkentésének,
illetve elengedésének eseteit és módjait Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és
Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos vonatkozó önkormányzati
rendelete állapítja meg.
3.5
A szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget az
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat teljesítési. A Szolgálat által nem kezelt adatok igénylése esetén
Vácduka Község Önkormányzata az adatokat a Szolgálat rendelkezésre bocsátja.
4.

Pénzügyi elszámolás

4.1 Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés tárgya szerinti feladatok ellátásához szükséges –
Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott – állami támogatást Őrbottyán
Város Önkormányzata igényli le.
4.2 Vácduka Község Önkormányzata igénybevétel esetén Őrbottyán Város Önkormányzata számára
pénzügyi hozzájárulást fizet, melynek mértéke az ellátás teljes bekerülési költsége és a személyi térítési
díj és az állami támogatás összegének különbözete.
4.3 A 4.2 szerinti pénzügyi hozzájárulást Vácduka Község Önkormányzata a teljesítést követő hónap 10.
napjáig átutalással fizeti meg az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat ….. számú számlájára.
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4.4 Amennyiben a szerződés tárgyát képző szolgáltatásra igénybevevő nincsen, úgy Vácduka Község
Önkormányzata rendelkezésre állási díjat nem fizet. Felek megállapodnak abban, hogy tárgyévet követő
év január 31. napjáig elszámolnak egymással azzal, hogy a vácdukai ellátott személyi térítési díj tartozásáért Vácduka Község Önkormányzata felel.
5.

Vegyes rendelkezések

5.1. A szerződést írásban 90 napos felmondási idővel, írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül bármelyik
fél felmondhatja. A felmondási idő alatt Őrbottyán Város Önkormányzata köteles teljes körűen ellátni a
szerződésből fakadó feladatait. Jelen szerződés megszűnik továbbá közös megegyezéssel, valamint
valamelyik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondással. Súlyos szerződésszegésnek minősül a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítése azzal, hogy a teljesítésre való felszólítást a másik fél igazolható módon átvette.
5.2. Jelen szerződést a felek évente, a következő évre szóló költségvetés elfogadását megelőzően,
illetve jogszabályváltozás esetén felülvizsgálják, szükség esetén módosítják.
5.3. Felek a jelen szerződésből eredő és a feladat-ellátásból eredő vitás kérdéseit elsődlegesen
tárgyalásos úton egymás közötti egyeztetéssel kívánják rendezni. Ha a felek a vitás kérdésekben nem
tudnak egyezségre jutni, akkor a szerződésből fakadó jogvita eldöntésére a felek a Váci Járásbíróságot
jelölik meg.
5.4. A feladat-ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az Szt., 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 kell alkalmazni.
5.5. A szerződés mellékletét képezi Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017.
(…) és Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (…) feladat-ellátási szerződést
jóváhagyó határozata.
Jelen feladat-ellátási szerződés egymással megegyező 4, azaz négy darab eredeti példányban készült. A
szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják
alá.

Őrbottyán, 2017. …...

Vácduka, 2017. …..

Kmetty Károly

Makkos László Tamás

polgármester

polgármester

Jogilag ellen jegyzem:
Gállné Mezősi Szilvia

Hegyi Ágnes

jegyző

jegyző

Pénzügyileg ellen jegyzem:
Batki Gabriella
gazdasági vezető
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