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Tisztelt Képviselő-testület!
A közoktatási és szociális területet érintő változások, illetve a kistérségi társulások
működésének jövőbeni bizonytalansága miatt a Dombóvár és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó 2012. október 5-i társulási ülésén
döntött arról, hogy a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola 2013. január 1jétől nem a Társulás fenntartása alatt működik tovább, a fenntartói jogokat ettől a
naptól a Presidium Közhasznú Egyesület gyakorolja.
Az intézmény alapfeladatként végzi a fogyatékos gyermekek és fiatalok napközbeni
ellátását, korai fejlesztést és gondozást, valamint fejlesztő felkészítést, és 2009.
szeptembertől fejlesztő iskolai oktatás feladatait látja el. Fogyatékos gyermekek és
felnőttek nappali ellátása 76 fővel, szociális intézményi foglalkoztatás 55 fővel
működik. Fejlesztő nevelés és oktatás keretein belül jelenleg 18 fő teljesíti
tankötelezettségét. Korai fejlesztést és gondozást 20 fő számára biztosít az intézmény.
2011. szeptember 1-jétől a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola
gondoskodik a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a gyógytestnevelés és
logopédiai feladatok ellátásáról a kistérség intézményeiben. Az ellátotti létszám
jelenleg 906 fő. A 2007. évi 12 fős induló szakmai létszám a kibővített feladatkör
következtében 25 főre emelkedett. Az intézmény szolgáltatásai átnyúlnak a kistérségen
kívülre, ezért a működési engedély kiterjesztésre került a dél-dunántúli régióra.
A szociális feladatok ellátása működési engedélyhez kötött. A fogyatékos fiatalok és
felnőttek nappali ellátására vonatkozó hatályos működési engedély a Dombóvár és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő intézményre szól. Az
intézmény fenntartója a 2013. évben a központi költségvetésből akkor hívhat le
normatívát, ha a feladatellátásra kötelezett szervezettel megállapodást köt. Annak
érdekében, hogy a fogyatékos fiatalok és felnőttek nappali ellátására a 2013. január 1.
után fenntartói feladatokat ellátó szervezet a támogatást lehívhassa, szükséges a
feladatellátási megállapodás megkötése.
A fogyatékos fiatalok és felnőttek nappali ellátása a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 86. § (2) bekezdés c)
pontjában foglaltak alapján a 10.000 főnél több állandó lakossal rendelkező települési
önkormányzatok kötelező feladata. A Szoctv. 121-122. §-ai rendelkeznek a
megállapodás tartalmi elemeiről, továbbá rögzítik, hogy az önkormányzat az ellátási
szerződés megkötését nem ruházhatja át.
A szolgáltatás bekerülési költsége 2011. évben 34.290.000 Ft volt, ezt 26.130.000 Ft
normatív támogatás és 6.300.000 Ft saját bevétel, valamint kb. 1.860.000 Ft
fenntartói támogatás fedezte. (Idei évben az éves normatíva összege 25.643.000 Ft,
saját bevétel 2012. X. hó 31-ig 3.053.000 Ft, időarányos kiadás összege 32.987.000
Ft.)
Az ellátottak számában jelentős változás nem várható, a központi költségvetésből
lehívható támogatás mértéke az ideihez hasonló összegben kerül megállapításra. A
normatíva fajlagos összege ebben az évben 405.600 Ft/fő volt, melyhez a többcélú
kistérségi társulás fenntartásában működő intézmények további 90.000 Ft/fő

kiegészítő támogatást kaptak. A feladatfinanszírozás összege 2013-ban 500.000
Ft/főre emelkedik, azonban ehhez kiegészítő támogatás nem társul.
Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogyatékos személyek
nappali ellátásának biztosításával, mint a Szoctv. 86. § (2) bekezdés c) pontjában
foglalt kötelező feladat ellátásával 2013. január 1. napjától a PRESIDIUM
Közhasznú Egyesületet bízza meg.
A Képviselő-testület a feladat ellátására kötött megállapodást a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátási
szerződést aláírja, és azt az illetékes szervek számára küldje meg.
Határidő: Azonnal: Megállapodás aláírására és a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület
számára történő megküldésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

Szabó Loránd
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- a továbbiakban: Szolgáltató
között a mai napon a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. (továbbiakban Szoctv.) foglaltakra tekintettel az alábbi
feltételekkel:
1.

Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.)
86. § alapján a személyes gondoskodás megszervezésére köteles, ezen
belül a 86.§ (2) bekezdés c.) pontja alapján a fogyatékos személyek
nappali ellátása megszervezésére is kötelezett, amelynek keretében a
fogyatékos gyermekek ellátásáról is gondoskodik. A fenntartott intézmény
működési területe a Dél-dunántúli Régió. A személyes gondoskodás
keretébe tartozó szociális alapellátási formák közül az Szoctv. 65/F. §. (1)
bek. c) pontjában szabályozott nappali ellátás biztosítására vonatkozóan a
jogosultsági feltételeknek megfelelően - tekintettel a Szoctv 120-122. §-ban
foglaltakra is – az Önkormányzat és a Szolgáltató jelen szerződésben
foglaltak szerinti tartalommal ellátási szerződést köt.

2.

A jelen megállapodás keretében a Szolgáltató vállalja a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F §.
(1) bekezdés c.) pontjában meghatározott fogyatékosok nappali ellátását,
maximum 70 férőhellyel (fogyatékos gyermekek ellátásával), 7200
Dombóvár, Kinizsi utca 37. sz. alatt.

3.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató gazdálkodási
és szakmai érdekeinek megfelelően jogosult az intézmény működési
engedélyének módosítására.

4. A Szolgáltató nyilatkozik és vállalja, hogy a szolgáltatásokat az 1993. évi
III. törvény és az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, valamint más
vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően, a képesítési
követelmények betartásával végzi, és eleget tesz a jogszabályokban foglalt
nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeknek és ezeket az általa
fenntartott intézménnyel is betartatja.
A Szolgáltató nyilatkozik, hogy biztosítja mindazon személyi és tárgyi
feltételeket, melyek az elvállalt feladat zavartalan, folyamatos és
szakmailag kifogástalan teljesítéséhez szükségesek és 2013. január 1.
napjától rendelkezik a jogszabályok által előírt, a tevékenység
folytatásához szükséges működési engedéllyel.
5.

A Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződéssel érintett feladatok
ellátására jelenleg alkalmazott személyeket a jelen szerződésben foglalt
feladatok ellátására továbbfoglalkoztatja, alkalmazza figyelemmel a
mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályi előírásokra.

6.

A Szolgáltató nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a szerződés tárgyát
képező szociális alapszolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és
szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettséget, továbbá az
ellátottak adataira és azok kezelésére vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket ismeri, és azokat maradéktalanul betartja, a külön
jogszabályban foglalt, valamint az állami támogatás igényléséhez,
elszámolásához kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségeknek eleget
tesz, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat rendelkezésre
bocsátja.

7.

Az ellátás igénybevételének szabályait a Felek az alábbiak szerint
határozzák meg:
7.1 Az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva a Felek tájékoztatási
kötelezettséggel tartoznak egymás felé. Szolgáltató vállalja, hogy
- üres férőhelyekről negyedévente,
- az intézményi kérelmek elutasításáról öt napon belül,
- a működési engedély módosításáról haladéktalanul
értesíti az Önkormányzatot.
Az Önkormányzat a Szolgáltató vezetőjétől a feladatellátásról tájékoztatást
kérhet. A tájékoztatást a Szolgáltató vezetője 15 munkanapon belül írásban
köteles megadni.
7.2 A Felek a beszámolás rendjével, módjával és gyakoriságával kapcsolatban
rögzítik, hogy a Szolgáltató a 2.) pontban vállalt feladat ellátásáról minden
év február 28-ig írásban számol be az önkormányzatnak, illetve az illetékes
bizottságának.

8.

A jelen ellátási szerződés pénzügyi feltételei:

8.1 A Szolgáltató vállalja, hogy a 2. pont szerinti feladatra
Magyarország mindenkori költségvetési törvényében meghatározott,
az e feladatra vonatkozó állami támogatást megigényli és azzal a
mindenkori jogszabályoknak megfelelően elszámol.
8.2 Önkormányzat vállalja, hogy a szolgáltatás finanszírozási
igényének figyelembe vételével a mindenkori költségvetésében
előirányzatot állapít meg a feladatellátás finanszírozása érdekében.
Az Önkormányzat pénzügyi hozzájárulása a feladatra igényelhető
állami támogatásokon, intézményi saját bevételen felül biztosítandó
többletköltséget foglalja magában, amelyet havi bontásban utal a
Szolgáltató
számlaszámára.
Az
önkormányzati
pénzügyi
hozzájárulásra való többletköltség igényét a szolgáltató tárgyév
január 15-ig jelzi az Önkormányzatnak, aki döntését március 15.
napjáig köteles meghozni. Fenti időpontig az előző évben
megállapított hozzájárulás illeti meg a Szolgáltatót. Finanszírozási
különbözet esetén a tárgyévi döntést követő hónapban a felek egy
összegben számolnak el.
8.3 Amennyiben az Önkormányzat a jelen megállapodásban vállalt támogatási
kötelezettségeit határidőben nem teljesíti, az esetben a kötelezett
késedelembe esik. A fizetésre kötelezett a késedelembe esés időpontjától
kezdve a Ptk. megfelelő rendelkezései szerint köteles kamatot fizetni. A
kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét
kimenti.
8.4 Szolgáltató vállalja, hogy az önkormányzati támogatás
felhasználásáról az Önkormányzatot minden tárgyévet követő év
február 28-ig tájékoztatja, és tájékoztatásához mellékeli az igényt
alátámasztó dokumentumokat.
9.

Egyéb rendelkezések:
9.1 A Szolgáltató köteles biztosítani az intézmény folyamatos
működésének feltételeit.
9.2 A Felek a személyi térítési díjat, a díj csökkentésének, illetve
elengedésének eseteit és módjait az alábbiak szerint rögzítik:
Az intézményi és személyi térítési díjak meghatározására a
szolgáltató jogosult.
Amennyiben
az
Önkormányzat
kivételes
élethelyzeteket
méltányolva rendeletében külön támogatásokat állapít meg, úgy a
Szolgáltató által megállapított személyi térítési díj és a
rendeletében biztosított támogatás különbözetét a Szolgáltatónak a
tárgyhót követő hónapban benyújtott elszámolása alapján 15 napon
belül megtéríti.
9.3 A Felek a beszámolás rendjével, módjával és gyakoriságával
kapcsolatban rögzítik, hogy a Szolgáltató a 2.) pontban vállalt feladat

ellátásáról minden év február 28-ig írásban számol be az
önkormányzatnak, illetve az illetékes bizottságának.
9.4 A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a 2. pont szerinti feladatok
ellátását alvállalkozásba nem adhatja. A tilalom nem terjed ki az Szt.
122/A. §-ában szabályozottakra.
9.5
A Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy nincs
lejárt köztartozása.
9.6 Jelen szerződésben meghatározott feladatellátással kapcsolatban
az érintett fél (ellátott személy, annak képviselője, az önkormányzat)
az általa sérelmesnek tartott intézkedéstől számított 8 munkanapon
belül panaszt nyújthat be az a szolgáltatást végző Szolgáltató
vezetőjéhez. A Szolgáltató vezetője a panaszt 15 munkanapon belül
megvizsgálja, megteszi a szükséges intézkedéseket és tájékoztatja a
Feleket.
10. Szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések
10.1 A szerződő felek bármelyike jogosult jelen szerződést írásban,
indoklási kötelezettség nélkül felmondani. A felek a felmondási időt
három hónapban határozzák meg.
10.2 Bármely szerződő fél jelen szerződést a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja. A
Szolgáltató szerződésszegés esetén is a szolgáltatás folyamatos
biztosítására a felmondást követő hónap utolsó napjáig köteles, míg
az Önkormányzat a feladat ellátásáról más formában nem
gondoskodik. Az Önkormányzat a szerződés megszűnése esetén
köteles a feladat ellátásának biztosítása érdekében szükséges
lépéseket haladéktalanul megtenni. Amennyiben a jelen szerződés
megszűnésére a Szolgáltató szerződésszegő magatartása miatt
kerül sor, úgy az Önkormányzatnak köteles megtéríteni az ezzel
okozott teljes kárt, beleértve az ellátás zavartalan biztosítása
érdekében az Önkormányzat érdekkörében felmerült valamennyi
költséget, kiadást, harmadik személyeknek az Önkormányzat felé
érvényesített jogos igényének teljesítéséből adódó kiadásokat is. A
Szolgáltató a szerződésből eredő kötelezettségeinek megszegésével
az Önkormányzat illetve harmadik személyek felé okozott károkat
akkor is köteles teljes mértékben megtéríteni, ha a jelen szerződés
megszűnésére nem került sor.
10.3 A szerződő felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen,
ha a Szolgáltató a fogyatékosok nappali ellátásának jogszabályban
meghatározott
személyi
és
tárgyi
feltételeit
ismétlődő
rendszerességgel, vagy egybefüggően 30 napot meghaladó
időtartam alatt nem biztosítja.
11. Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő
vitás kérdéseiket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton,
konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével

kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre,
a jogvita eldöntésére – hatáskörtől függően – a Dombóvári Városi Bíróság,
illetve a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
12. Jelen szerződés 2013. január 1-jén lép hatályba, és határozatlan időre
szól.
13. Jelen szerződést a Felek áttanulmányozták, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Dombóvár, 2012.
Dombóvár Város Önkormányzata
Képviseli: Szabó Loránd
polgármester
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