Lendvajakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2014.(XI.26.) határozata feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról
Lendvajakabfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a házi
segítségnyújtási feladatok ellátására előterjesztett feladat-ellátási
szerződést elfogadja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Zsupán László polgármester

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az
……….. Község Önkormányzata (…..…………., képviseletében eljár: ……………
polgármester) – mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ) (Székhelye: 1134
Budapest, Huba u. 6., az Országgyűlés által elismert és az egyházakkal való kapcsolattartás
koordinációjáért felelős miniszter - Emberi Erőforrások Minisztere – nyilvántartásba vett
Magyar Katolikus Egyház – nyilvántartási száma: 00001/2012 – belső egyházi jogi
személyeként XXI-E/425/33(2012) számú határozattal, 00001/2012-041 nyilvántartási szám
alatt nyilvántartásba vett szervezet, adószáma: 18127296-2-41, képviselője: Juhász Imre –
igazgató) mint átvevő (a továbbiakban KOSZISZ),
között a házi segítségnyújtás feladat átadásáról a szociális igazgatásáról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltaknak megfelelően az alulírott napon és
helyen az alábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya
1.

Az Önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot 2015. január 1. naptól 2019.
december 31. napig a továbbiakban is folyamatosan a KOSZISZ fenntartásában álló
Kolping Gondozási Központ – Lenti és kistérsége (8960 Lenti, Templom tér 11.) szám
alatt működő intézmény keretében biztosítja a község területén.

2.

A KOSZISZ a házi segítségnyújtást köteles biztosítani valamennyi igénylő részére a
Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 12 önkormányzat közigazgatási
területén, összesen 45 fő részére.

3.

A KOSZISZ a Kolping Gondozási Központ – Lenti és kistérsége integrált szociális
intézmény fenntartójaként részt vesz az Önkormányzat szociális feladat-ellátásában.

A KOSZISZ kötelezettségei
4.

A KOSZISZ folyamatosan biztosítja az átvett feladat ellátását.

5.

A KOSZISZ vállalja, hogy a szükséges működési engedélyt a szerződés tartama alatt
fenntartja. A működési engedély megszerzésével, meghosszabbításával járó költségek a
KOSZISZT terhelik.

6.

A KOSZISZ köteles a szakmai szolgáltatás körében okozható kár megtérítésére
felelősségbiztosítást kötni.

7.

A KOSZISZ kijelenti, hogy a feladatok ellátására vonatkozó jogszabályokat és szakmai
követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket ismeri, betartja és betartatja.

Egyéb rendelkezések
8.

Az Önkormányzat évente szakmai ellenőrzési jogot gyakorol a jelen szerződéssel átadott
feladatok szakmai megvalósításának és az ellátottak jogainak és érdekeinek teljesülése
tekintetében. Az ellenőrzés időpontját és feltételeit a felek előzetesen egyeztetik.

9.

A KOSZISZ évente egy alkalommal az átadott feladatok tekintetében szakmai
tevékenységéről beszámol az Önkormányzatnak a tárgyévet követő év január 20-áig
írásban.

10.

Az ellátottak által benyújtott ellátást érintő panaszokról és a tett intézkedésekről – a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és egyéb
vonatkozó jogszabályok alapján – a KOSZISZ a panasz benyújtását követő 30 napon belül
köteles az ellátott lakóhelye szerinti Önkormányzat polgármesterét tájékoztatni.

11.

A személyi térítési díj a KOSZISZ mint fenntartó döntése alapján egyedi méltányossági
kérelem előterjesztése esetén csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi
és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

12.

Szerződésszegés esetén a KOSZISZ a szolgáltatás folyamatos biztosítását megszervezi,
valamint az esetleges kártérítési igények felmerülése esetén a jogos kártérítési igényeket
az Intézmény kötelező felelősségbiztosítása terhére és mértékéig biztosítja.

13.

A KOSZISZ az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva a tájékoztatási
kötelezettség teljesítését, az értesítési kötelezettséget a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény és a kapcsolódó jogszabályok szerint biztosítja.

14.

Az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan az Önkormányzat
hozzájárulást nem teljesít.

15.

A KOSZISZ a mindenkori jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének
eleget tesz, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat az Önkormányzat kérésére
rendelkezésre bocsátja.

16.

A KOSZISZ tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást tovább nem adhatja. Amennyiben a
szakmai tevékenység tekintetében valamely más szervezettel közhasznú szerződést kíván
kötni, ahhoz az Önkormányzat egyetértése szükséges.

17.

A megállapodás a felek közös megegyezésével bármikor megszüntethető, illetve bármely
fél részéről 30 napos felmondással, a költségvetési év végére indokolás nélkül
felmondható.

18.

18.

Az Önkormányzat jogosult rendkívüli felmondással élni, ha:


a feladat-ellátáshoz szükséges működési engedéllyel a KOSZISZ nem rendelkezik,
és azt 120 napon belül megújítani nem tudja,



a KOSZISZ a jelen szerződés szerinti beszámolási és tájékoztatási kötelezettségének
a felszólítást követő 15 napon belül nem tesz eleget,

A KOSZISZ jogosult rendkívüli felmondással élni, ha:


a központi költségvetési (normatív) egyházi finanszírozás oly mértékben csökkenne
ami az ellátás fenntartását ellehetetleníti.

19.

A KOSZISZ a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint hagyhat fel tevékenységével.

20.

A szerződés megszűnését követően a feladat ellátását az Önkormányzat biztosítja.

21.

A felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket
jóhiszeműen gyakorolják. A vitás kérdéseket megkísérlik mindkor békés úton rendezni.

22.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a mindenkori költségvetési
törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet vagy más jogszabály jelen ellátási
szerződés módosítását teszi szükségessé, akkor az ehhez szükséges egyeztetést
haladéktalanul megkezdik és a megállapodás módosítása érdekében kölcsönösen
együttműködve járnak el.

Szerződő felek jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt négy eredeti példányban jóváhagyólag aláírják.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a
kapcsolódó jogszabályok az irányadók.

