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Határozat
Tárgy: Feladatellátási szerződés megkötése családsegítés és gyermekjólét területén
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:
A határozat mellékletét képező megállapodás tervezet szövegét megismerte, az abban
foglaltakkal egyetért, felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást Mád településsel
aláírja.
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Mely létrejött egyrészről:
Mád Önkormányzat (3909 Mád, Rákóczi út 50-52.) képviseletében eljáró Tatárka József polgármester,- a
továbbiakban: mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó)
másrészről:
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adóigazgatási azonosító száma:
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3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
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képviseletében eljáró Koncz Ferenc polgármester-a továbbiakban:mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott)
között az alábbiak szerint:
I.

A szerződés tartalma

Mád község közigazgatási területén élők ( 2015. 01 01. lakosságszám: 2260 fő) részére – Család- és Gyermekjóléti
szolgálat feladatainak ellátása

II.

A szerződő felek jogai és kötelezettségei

II.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Mád településen kötelező önkormányzati feladatként jelentkező- a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13.§ (1) 8. pont, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.§ -ában részletezett családsegítés, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-ában előírt és ugyanezen törvény 39. §ban részletezett gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Szerencs Város Önkormányzat által fenntartott ESZEI
Alapszolgáltatási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Alapszolgáltatási Központ) látja el.
II.2. Megbízó fentiek alapján a közigazgatási területén jelentkező családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ 6.
bekezdésében foglaltak szerint eljárva Megbízottal feladat-ellátási szerződést köt.
II.3. Megbízott a jelen szerződés keretei között vállalja a II.2. pontban foglalt feladatok folyamatos ellátását az
intézmény Szakmai Programja alapján. Megbízott nyilatkozik, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások
működtetéséhez szükséges feltételeknek - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet szerint megfelel.
II.4. Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásokról az
intézmény közreműködésével évente egy alkalommal - május hónapban a Megbízó felé részletes pénzügyi és
szakmai beszámolót készít.
III.
Pénzügyi elszámolás
Megbízó kötelezettséget vállal, hogy a feladatellátásra tekintettel a Megbízott részére a következők szerint téríti
meg az egyes feladatokért fizetendő összegeket:
III.1. 1 fő közalkalmazott alkalmazása
Az Alapszolgáltatási Központban 1 fő dolgozó látja el Mád község közigazgatási területén a családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.
III.2. Családsegítés

Az intézményt az e feladatokhoz az állami költségvetésben biztosított normatíva illeti meg, amely összeget Mád
Önkormányzata igényli az Államkincstártól.
III.3. Gyermekjóléti szolgáltatás
Az intézményt az e feladatokhoz az állami költségvetésben biztosított normatíva illeti meg, amely összeget Mád
Önkormányzata igényli az Államkincstártól.

IV. Vegyes és záró rendelkezések
IV.1. A jelen feladat-ellátási szerződésben foglalt kötelezettségek 2016. 01. 01. napjától, határozatlan időre
keletkeznek. 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.
IV.2. Jelen szerződést, az együttműködő felek évente, illetve jogszabályváltozás esetén felülvizsgálják, és szükség
esetén a fennálló pénzügyi-gazdasági háttér és jogi követelmények ismeretében újrafogalmazzák.
IV.3. A felek a jelen szerződésből és a feladatellátásból eredővitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton,
egymás közötti egyeztetéssel kívánják rendezni. Ha a szerződő felek a vitás kérdésekben nem tudnak egyezségre
jutni, akkor a szerződésből fakadó jogvita eldöntésére a Szerencsi Járásbírósághoz fordulnak.
IV.4. 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. törvénya személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatáról és működésük feltételeiről szóló 1/ 2000.(I.07.) SZCSM rendelet rendelkezéseit, illetve ezek
módosításait kell alkalmazni.
IV.5. A szerződés mellékletét képezik, Szerencs Önkormányzat (mint fenntartó) Képviselő-testületének és Mád
Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-ellátási szerződést jóváhagyó határozatait tartalmazó jegyzőkönyvi
kivonatok. A feladat- ellátási szerződést, mint a jóváhagyó képviselő-testületi határozatok tartalmának megfelelően,
azzal mindenben megegyezően Szerencs Önkormányzat polgármestere és Mád Önkormányzat polgármestere,
jóváhagyólag aláírják.

Szerencs, 2015. 12.
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