FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Képviseli: Babák Mihály elnök
Cím: 5540-Szarvas, Szabadság u. 25-27.
(a továbbiakban: Megbízó)
másrészről
Magyarországi Evangélikus Egyház
Képviseli: Ittzés János elnök-püspök
Cím: 1085-Budapest, Üllői út 24.
(a továbbiakban: Megbízott)
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
A megállapodás tárgya
1. A megbízó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
120. §-a alapján ellátási szerződést köt a megbízottal az alábbi szociális
alapszolgáltatásokra, valamint szakosított ellátásra:
1.1. Az 1993. évi III. tv 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás ellátása Szarvas
Város közigazgatási területén 40 fő részére, Békésszentandrás Furugy
településrészén 20 fő, összesen 60 fő részére.
1.2. Az 1993. évi III. tv. 62. §-a szerinti étkeztetés Szarvas Város Közigazgatási
területén 40 fő és Békésszentandrás Furugy településrészen 20 fő, összesen
60 fő.
1.3. Az 1993. évi III. tv. 65/A. §-a szerinti közösségi ellátások keretében
közösségi szenvedélybeteg gondozás Szarvas Város, Békésszentandrás
Nagyközség és Csabacsűd Nagyközség közigazgatási területén 1 szolgálat,
összesen 50fő/ év kapacitással.
1.4. Az 1993. évi III. tv. 65/F. §-a szerinti idősek nappali ellátása Szarvas
belterületén
70 fő, Békésszentandrás Furugy 20 fő, Szarvasi Középhalom 30 fő, valamint
szenvedélybetegek nappali ellátása Szarvas, Tessedik u. 24. sz. alatt Szarvas,
Békésszentandrás, Csabacsűd Közigazgatási területére 30 fő kapacitással.
1.5. Az 1993. évi III. tv. 65/C. §-a szerinti támogató szolgáltatás 1 szolgálat, 30
fő/év kapacitással Szarvas Város és Békésszentandrás Nagyközség
közigazgatási területén.
1.6. Az 1993. évi III. tv. 67. §-a szerinti tartós bentlakásos ellátást biztosító
Idősek Otthona 49 férőhellyel Szarvason.
1.7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szarvas közigazgatási területén és
Békésszentandrás Furugy településrészén 40 jelzőrendszer kapacitással,
kizárólag az Ótemplomi Szeretetszolgálat által ellátottak körében.
1.8. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
65/F.§ (2) bekezdése szerinti fogyatékos személyek nappali ellátása Szarvas
város és Csabacsűd Nagyközség közigazgatási területén 20 fő kapacitással. 1
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1.9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65/F
§ - a szerinti idős személyek nappali ellátása a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000(I.7.)SzCsM rendelet 84/A§ - a kiegészítő szabályaival
alkalmazott demens személyek nappali ellátása Szarvas város és Csabacsűd
Nagyközség közigazgatási területére 14 fő kapacitással. 2
1.10. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65/E§
- a szerint utcai szociális munka a teljes kistérség területére.3
1.11. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 63.§
szerinti házi segítségnyújtás Örménykút Község közigazgatási területén 20
fő kapacitással. 4
1.12. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 62 §
szerinti szociális étkeztetés Örménykút Község közigazgatási területére 25 fő
kapacitással. 5
1.13. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65/F§
(1) a) szerinti időskorúak nappali ellátása Örménykút Község közigazgatási
területén 20 fő kapacitással. 6
1.14. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65/F§
(1) c) szerinti fogyatékos személyek nappali ellátása Örménykút Község
közigazgatási területén 10 fő kapacitással. 7
1.15. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
65/F§ szerinti demens betegek nappali ellátása Örménykút Község
közigazgatási területén 7 fő kapacitással.8
2. A Megbízott az 1/pontban rögzített megbízást elfogadja és annak teljesítését vállalja.
A megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásokra
vonatkozó külön jogszabályokat, szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket
és azok betartására vonatkozó szabályokat ismeri, a szolgáltatások során ezek
figyelembevételével jár el, és feladatát a szakmai ellátásoknak megfelelően látja el.
Kijelenti továbbá, hogy a szerződött szolgáltatások ellátásához szükséges tárgyi és személyi
feltételekkel rendelkezik. Megbízott a Társulással szemben anyagi igényt és egyéb
követelést nem támaszt a feladatellátás során.
3. Megbízott az 1. pontban rögzített feladatok ellátását az általa fenntartott Ótemplomi
Szeretetszolgálat (5540 Szarvas, Vajda Péter u. 7.) útján biztosítja.
4. Az Ótemplomi Szeretetszolgálat az 1. pontban meghatározott feladatok vonatkozásában a
Dél-alföldi Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltsége által kiadott,
5/40-13/2006. (házi segítségnyújtás; étkeztetés);
5/1621-6/2006. (közösségi ellátás);
1/60-4/2005. (támogató szolgálat);
1/799-13/2005. (idősek nappali ellátása)
5/331-19/2007. (idősek nappali ellátása)
5/923-1/2008. (tanyagondnoki szolgálat) számú, valamint
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Szarvas Város Jegyzője által kiadott, I.2648/4/2008. számú működési engedélyekkel
rendelkezik.
5. A feladat szakmai tartalma tekintetében figyelemmel kell lenni különösen:
- a szociális igazgatásról és a 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,
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (IX.
24.) SzCsM rendelet szabályaira,
- az ellátást nyújtó telephely szerinti önkormányzat képviselő-testületének rendeletében
foglaltakra,
továbbá a vonatkozó szakmai követelményekre.
6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a vállalt szolgáltatás állami normatíváinak igénylésére és
elszámolására, a nyilvántartások meglétére és az adatok valódiságára vonatkozóan a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési szervezetének munkatársai jogosultak
ellenőrizni a megbízott székhelyén és telephelyein.
7. A térítési díjak csökkentésére és elengedésére az ellátást nyújtó telephely szerinti
önkormányzat vonatkozó rendeletében foglaltakat kell alkalmazni.
8. Megbízott vállalja, hogy jelen megállapodás aláírását követően intézkedik az 1./pontban
foglalt szolgáltatások működés engedélyeinek módosítására.
A felek jogai és kötelezettségei
9. Megbízott a Társulás és a feladatellátásban érintett önkormányzatok kérésére köteles
tájékoztatást adni a jelen megállapodás tárgyát képező feladatokról.
10. A Megbízott a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panasz esetén köteles azt kivizsgálni,
valamint írásban tájékoztatni a Társulás tagjainak részvételével működő Szociálpolitikai
Kerekasztalt a panasz megalapozottságáról. Amennyiben egy hónapon belül több panasz
érkezik a szolgáltatásra vonatkozóan, a Szociálpolitikai Kerekasztal maga intézkedik a
panaszok kivizsgálásáról. Ennek elősegítése érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a
szükséges információkat, valamint tájékoztatást a Társulás vagy az érintett önkormányzat
részére megadja.
A megállapodás megszűnése
11. Jelen megállapodást és kiegészítést felek annak aláírástól számítva, határozatlan időre
szólóan kötik.
12. Jelen feladatellátási szerződés megszűnik:
- közös megegyezéssel
- rendes felmondással, amelyet bármelyik félnek előre, írásban kell közölni.
A felmondási idő mindkét fél esetében 3 hónap, amely alatt a Megbízott továbbra is köteles
a szolgáltatást igénybe vevőkről gondoskodni, illetve a felek együttműködve kötelesek
biztosítani a feladatellátást.
13. Amennyiben valamelyik fél súlyosan felróható magatartása lehetetlenné teszi jelen
megállapodás további fenntartását, azonnali hatályú felmondásnak van helye. Ebben az
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esetben az Ótemplomi Szeretetszolgálat addig, de legfeljebb két hónapig köteles a feladat
ellátására, amíg a Társulás azt át nem képes venni.
14. A Társulás köteles a felmondási idő elteltét, illetőleg a megállapodás megszűnését követően
a szolgáltatás folyamatos biztosításáról gondoskodni, oly módon, hogy az igénybe vevők ne
kerüljenek hátrányosabb helyzetbe, mint a megállapodás fennállása alatt voltak.
15. Jelen megállapodás fennállása alatt, valamint megszűnését követően a feladat átadásáig a
felek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.
16. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv szerződésekre
vonatkozó általános rendelkezései vonatkoznak.
17. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy törekszenek a vitás kérdések tárgyalásos
úton történő rendezésére. Amennyiben ez mégsem járna eredménnyel, a vita eldöntésére a
Szarvasi Városi Bíróság kizárólagosan illetékes.
18. Jelen megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Jelen megállapodás Szarvas Város Önkormányzata, Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata és
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, Képviselő testületeinek jóváhagyó határozataival,
valamint a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsának jóváhagyó határozatával válik
hatályossá.
Jelen megállapodás aláírásával egy időben hatályukat vesztik a Szarvas Város önkormányzatával
kötött támogató szolgáltatásra és közösségi ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződések.
Szarvas, 2008. június 26.
Babák Mihály sk.
Szarvas Város Önkormányzata

Hamza Zoltán
Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzata

Ittzés János sk.
Magyarországi Evangélikus Egyház
I. Záradék:
Jelen szerződést a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 64/2008. sz.
határozatával jóváhagyta.
Szarvas, 2008. június 26.
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Brlás János sk.
társulás elnöke

Magyarországi Evangélikus Egyház
Ittzés János sk.

II. Záradék:
Jelen szerződést a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 51/2011. (IV. 27.) sz.
határozatával jóváhagyta, az egységes szerkezetbe foglalás 2011. május 5. napján megtörtént.
Szarvas, 2011. május 5.
Dr. Skorka András sk.
Kistérségi Irodavezető
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III. Záradék:
Jelen szerződés-módosítást a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 104/2011.
(VIII. 31.) sz. határozatával elfogadta, az egységes szerkezetbe foglalás 2011. szeptember 13. napján
megtörtént.
Szarvas, 2011. szeptember 13.
Dr. Skorka András sk.
Kistérségi Irodavezető
IV. Záradék:
Jelen szerződés-módosítást a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 137/2011.
(X. 05.) sz. határozatával fogadta el, az egységes szerkezetbe foglalás 2011. október 18. napján
megtörtént.
Szarvas, 2011. október hó 18.
Dr. Skorka András sk.
Kistérségi Irodavezető
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