
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2018. június 20-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

100/2018. (VI.20.) sz. határozata 

Szociális ellátási szerződés kötése az „Összefogás” Közhasznú 

Alapítvánnyal 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Szociális és egészségügyi 

bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének 

figyelembevételével – megtárgyalta a „Szociális ellátási szerződés kötése az 

„Összefogás” Közhasznú Alapítvánnyal” tárgyú előterjesztést. 

 

1. A képviselő-testület szociális ellátási szerződést köt az „Összefogás” 

Közhasznú Alapítvánnyal az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.  

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  2018. június 30. 

Felelős:  Polics József polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 

 

 



1. sz. melléklet 

Szociális ellátási szerződés 

 
amely létrejött  

egyrészről Komló Város Önkormányzata (székhely: 7300 Komló, Városház tér 3., törzsszám: 

724100, adószám: 15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester) továbbiakban 

Önkormányzat, 

 

másrészről az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány (székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 

4., nyilvántartási szám: 17-01-0000081, adószám: 18868326-1-17, képviseli: Jónásné Varga 

Katalin) továbbiakban Alapítvány között,  

(a továbbiakban együtt: Felek) 

 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Sztv.) 120.§-a alapján, 

alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

1. Önkormányzat megállapodik az Alapítvánnyal abban, hogy a Komló város közigazgatási 

területén lakcímmel rendelkezők részére az Alapítvány biztosítja az Sztv. 65/F. §-ában 

meghatározott fogyatékos személyek nappali ellátását. 

 

2. Az Alapítvány az 1. pont szerinti tevékenységet a mindenkor hatályos jogszabályok és 

szakmai előírások szerint köteles végezni, működési engedély birtokában. A 

feladatellátás során köteles betartani az Sztv,  személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 188/1999. 

(XII.16.) Korm.rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) 

SzCsM. rendelet idevonatkozó szabályait, köteles eleget tenni a nyilvántartási 

kötelezettségeknek. 

 

3. Az Alapítványt a Tolna Megyei Bíróság Pk. 60.093/2008. szám alatt vette 

nyilvántartásba. Az Alapítvány alapító okirata tartalmazza az 1. pont szerinti szociális 

ellátásának jogosultságát. 

 

4. Az Alapítvány az ellátást jelen szerződés alapján 1 főre biztosítja a telephelyén 

működtetett intézményben. Az ellátás tárgyi feltételei biztosítottak. A helyiségek 

bérletére az Alapítvány szerződést kötött Bonyhád Város Önkormányzatával. Bonyhád 

Város Önkormányzata a bérleti szerződés szerint biztosítja tulajdonában lévő ingatlant az 

Alapítvány részére. A személyi feltételek biztosítása érdekében az Alapítvány a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően foglalkoztatja a nappali ellátás dolgozóit. 

 

5. Az ellátást Komló város lakossága igényelheti, Bonyhád elsődleges ellátási területként 

történő megjelölésével. 

 

6. A feladatellátás finanszírozását az Alapítvány – az általa igényelt – szociális normatív 

támogatásból, kiegészítő normatív támogatásból, az ellátásért fizetett térítési díjakból, 

valamint pályázati pénzekből biztosítja.   

 

7. A szociális ellátás térítési díja tekintetében az étkeztetést biztosító intézmény térítési díja 

irányadó. A személyes térítési díjakat – a jogszabályi keretek között – az Alapítvány 

állapítja meg. A díjakat az Alapítvány számlájára kell befizetni.  



 

8. Jelen szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik, de legalább 60 napos felmondási 

idővel. A felmondási idő alatt mindkélt fél köteles a jelen szerződésben vállalt 

kötelezettségeit teljesíteni. 

 

9.  Az ellátás igénybevételének lehetőségéről, illetve a megüresedett férőhelyekről az 

Alapítvány tájékoztatja az önkormányzatot, ahol a tájékoztatás – a helyben szokásos 

módon – kihirdetésre kerül a lakosság felé.  

 

10.  Az ellátott panasszal fordulhat az Alapítvány kuratóriumához, a fogyatékosok 

érdekvédelmét ellátó szervekhez, ellátottjogi képviselőhöz. Az eljárási megállapodásban 

rögzíteni kell a panasz benyújtásának lehetőségét, eljárást. A panaszok kivizsgálása során 

hozott döntésekről az Alapítvány köteles tájékoztatni az önkormányzatot a szakmai 

értékelés keretében. A szolgáltatásra irányuló kérelem elutasítása esetén az igénylő Sztv. 

94/D. §-a szerint az önkormányzathoz fordulhat.  

 

11.  Az Alapítvány évente egy alkalommal, tárgyévet követő év május 31. napjáig írásos 

formában  szakmai értékelést készít az önkormányzat felé. Az önkormányzat külön 

felkérése alapján a feladatellátásról beszámolót készít, tájékoztatást nyújt. A 

beszámolónak a szakmai munka értékelése mellett tartalmaznia kell a feladatellátás 

részletes költségvetését is, melyet a szolgáltatással összefüggő kiadásokról elkülönített 

nyilvántartás, illetve a kiadásokat alátámasztó számviteli bizonylatok alapoznak meg.  

 

12.  A jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az Alapítványt 

terheli. 

 

13.  Jelen szerződésben foglalt feladatellátás finanszírozása a 6. pontban részletezett 

forrásokból történik, az önkormányzat ellenértéket nem fizet a szolgáltatásért.  

 

14.  Az alapítvány az ellátást az „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény működése engedélye 

jogerőre emelkedésének napjától biztosítja. 

 

15.  A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. és Ptk. vonatkozó szabályai 

irányadóak.  

 

16. Jelen megállapodás 2 oldalból áll és 4 példányban készült, melyet a Felek elolvasás és 

értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írtak alá. 

 

Kelt, Komló, 2018. ……... 

 

 

 

 

___________________________   ________________________ 

 
            Polics József polgármester     Jónásné Varga Katalin 

Komló Város Önkormányzata         „Összefogás” Közhasznú Alapítvány 


