Előterjesztés 3. melléklete

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
/ a módosításokkal egységes szerkezetben /
Mely létrejött egyrészről
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) /4024
Debrecen, Piac u. 20./ képviseletében Dr. Papp László polgármester,
másrészről
a Héra Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) /székhelye: 4031 Debrecen, Tegez u. 112.,
adószáma: 19128465-1-09/ képviseletében Nyíri-Szabó Ilona egyesületi elnök (a
továbbiakban együtt: Felek)
között a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8.a. pontja, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 120. §-a alapján az alábbi feltételek mellett:
I.
1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 232/2003. (XII. 4.) Kh.
határozatában foglaltak alapján az Önkormányzat kötelező feladatai körébe tartozó
családsegítés feladatainak ellátását Debrecen város e szerződés III/1. pontjában
meghatározott területein a továbbiakban az Egyesület útján biztosítja.
2. Az együttműködés során a felek abból indulnak ki, hogy a családsegítés feladata olyan
kötelező önkormányzati feladat, amelyet az Önkormányzat ellátási szerződés útján
biztosít.
3. A felek vállalják, hogy az együttműködés zavartalan biztosítása érdekében szükség szerint
egyeztetnek, ahol az Önkormányzatot szakmai kérdésekben az Egészségügyi és Szociális
Bizottság képviseli, az operatív ügyekben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti
Osztálya jár el.
II.
Az ellátási szerződés keretén belül az Önkormányzat:
1. A családsegítés feladatának ellátásával megbízza az Egyesületet, mint fenntartót.
2. A feladatok ellátásának érdekében az Önkormányzat tulajdonában lévő Debrecen, Pósa u.
49. sz. alatti 37,35 m² területű ingatlant a 159/2003.(IX. 11.) Kh. határozat alapján 40.Ft/m2/hó + áfa összegben használatba adja a szerződés időtartamára azzal, hogy az
ingatlan használatával, fenntartásával felmerülő költségeket az Egyesület, mint fenntartó
viseli.
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3.a.) Támogatja az Egyesületet az e szerződésben vállalt – szociális intézménye útján
nyújtott – szolgáltatás biztosítása érdekében, a támogatás mértéke 2015. évben
8.550.000,- Ft. A 2015. évi támogatás folyósításának feltétele a szervezet által nyújtott
szociális szolgáltatásnak a működést engedélyező hatóság általi bejegyzése a szolgáltatói
nyilvántartásba.
3.b.) A szerződő felek minden évben az Önkormányzat költségvetésének elkészítése idején
egyeztetnek a támogatás mértékéről.
3.c.) A támogatás folyósításának szabályai:
A megállapított támogatást 1/12 összegben havonta tárgyhó 10-ig átutalja az
Önkormányzat.
3.d.) Amennyiben az adott tárgyévi költségvetési rendelet január 10-ig nem kerül elfogadásra,
abban az esetben a költségvetési rendelet elfogadása előtt a tárgy évet megelőző évi
támogatás 1/12 része tárgyhó 10. napjáig kerül átutalásra az Önkormányzat által.
4. Az Önkormányzat ellenőrizni köteles a támogatások felhasználását, és a felhasználásokról
adott számadást a mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelően.
III.
Az ellátási szerződés keretében az Egyesület, mint fenntartó vállalja, hogy:
1. E szerződés keretében a családsegítés feladatait látja el a Nagysándortelep, Nagy Mihály
kert, Téglagyár, Ondód, Nagymacs, Domokos Márton kert, Csigekert, Hatvan utcai kert,
Köntöskert ellátási területeken.
2. Az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan fenntartását, üzemeltetését, állagmegóvását,
az átadott vagyontárgyakat a jó gazda gondosságával kezeli és visszaszolgáltatja a
szerződés megszűnése esetén.
3. A feladatok ellátása során ismeri és betartja a meghatározott szociális szolgáltatásra
vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási
kötelezettséget.
4. Biztosítja a szociális intézményei folyamatos működéséhez szükséges tárgyi és személyi
feltételeket, valamint rendelkeznie kell a működést engedélyező hatóság által vezetett
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel a külön jogszabályokban foglaltak
szerint.
5. Az Önkormányzattól kapott pénzügyi támogatást a célnak megfelelően, takarékosan
használja fel a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési, és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
rendelkezéseinek figyelembevételével.
6. Az adott évben kapott támogatásról és a szakmai munkáról beszámolót készít a tárgyévet
követő február 15-ig. Az Önkormányzat Közgyűlése a tárgyévet követő év március 31-ig
megtárgyalja a beszámolót. Amennyiben a beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget,
illetve a kapott összeget nem megfelelően használja fel, köteles a támogatást kamatokkal
együtt visszafizetni.
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7.

Az ellátást igénybevevők érdekeinek érvényesítése érdekében biztosítja a jogosultak
érdekvédelmét, továbbá a tájékoztatási és értesítési kötelezettségének az Szt. vonatkozó
előírásai szerint tesz eleget. Köteles továbbá az ellátottak panaszát ‒ ha jogszabály
eltérően nem rendelkezik -‒ a beérkezéstől számított harminc napon belül kivizsgálni és
elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb
ideig tart, erről a panaszost ‒ az elintézés várható időpontjának és a meghosszabbodás
indokainak egyidejű közlésével ‒ tájékoztatni kell. A vizsgálat befejezésekor a megtett
intézkedésről vagy annak mellőzéséről ‒ az indok megjelölésével ‒ a panaszost
haladéktalanul, a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Osztályát a befejezést
követő 30 napon belül tájékoztatni kell. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz
elintézéséről a panaszost szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette. A
panaszokról és azok elintézéséről az éves beszámolóban is tájékoztatást nyújt az
Önkormányzat Közgyűlése felé.

8. A statisztikai adatok gyűjtéséhez szükséges adatokat külön jogszabály alapján és
rendelkezései szerint köteles megküldeni.
IV.
A szerződés időtartama, megszűnése:
1. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés határozatlan időtartamra szól, amely
2004. január 1-jétől lép hatályba.
2. A felek az ellátási szerződést 3 hónapos felmondási idő biztosításával jogosultak írásban a
naptári év végével felmondani. A szerződő felek a felmondó nyilatkozatot a képviseletre
jogosultak részére kötelesek átadni, melyhez csatolni kell a legfőbb döntést hozó szerv
határozatát is. A felmondási idő alatt a vállalt kötelezettség teljesítésével felhagyni nem
lehet, melytől eltérő magatartás súlyos szerződésszegésnek minősül.
3. Az ellátási szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a másik fél súlyosan
szerződésszegő, vagy jogszabálysértő magatartása esetén, ha ennek megszüntetésére és a
következményekre korábban írásban felhívta, illetőleg az egyeztetésre időpontot
határozott meg. Súlyosan szerződésszegő magatartásnak minősül különösen:
- az Egyesület részéről a feladatok nem szerződés és jogszabály szerinti teljesítése,
vagy a beszámolási kötelezettségének elmulasztása,
- az Önkormányzat részéről a támogatási összeg átutalásának elmulasztása.
Az azonnali hatályú felmondást megelőző egyeztetés eredménytelensége esetén a
szerződést azonnali hatállyal lehet felmondani, oly módon, hogy az ellátást igénybe
vevőkkel összefüggő dokumentációkat, valamint a szükséges információkat és eszközöket
köteles átadni arra kijelölt szervnek, személynek.
4. A szerződésszegés esetén a felek a Ptk. általános kártérítési szabályai szerint felelnek. Az
Egyesület a szolgáltatást köteles folyamatosan biztosítani.
5. A jelen ellátási szerződésben foglaltak körében felmerülő viták elsődleges egyeztető
fóruma az Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága.
Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, bármelyik fél a Debreceni
Járásbírósághoz fordulhat. A Debreceni Járásbírósághoz fordulás előtt tájékoztatni kell a
felek legfőbb döntést hozó szervét a vitás kérdésekről, és az álláspontokról.
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6. A jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és az 1993. évi III.
törvény szabályai az irányadóak.
A felek a szerződést a szükséges egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt,
jóváhagyólag írják alá.
Debrecen, 2015. március

Dr. Papp László
polgármester

Nyíri-Szabó Ilona
egyesületi elnök

/Záradék: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az ellátási
szerződést a 61/2005. (III. 10.) Kh., az 51/2006. (III. 16.) Ö.h., a 44/2007. (III. 29.) Ö.h., az
58/2008. (III. 20.) Ö.h., az 57/2009. (III. 31.) Ö.h., a 38/2010. (II. 18.) Ö.h., a 69/2011. (III.
18.) önkormányzati határozattal, az 54/2012. (III. 29.), a 63/2013. (III. 28.), az 57/2014. (III.
27.), valamint a 45/2015. (III. 26.) határozattal módosított 232/2003. (XII. 4.) Kh. határozattal
fogadta el. /
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