FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA
(önkormányzati szociális szolgáltatási ellátás feladatainak ellátási kötelezettséggel
megbízási rendszerben történő működtetésről)

amely létrejött egyrészről Rábapatona Község Önkormányzata, székhelye: 9142
Rábapatona, Kossuth u. 18., statisztikai számjele: 15727842-8411-321-08, adószáma:
15727842-2-08, képviseli: Molnár-Nagy Béla Zoltán polgármester, (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT E.J.SZ. (továbbiakban: Baptista EJSZ)
székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 34/B., adószáma: 18264825-1-43, képviseletében: Hári
Tibor (ügyvezető főigazgató) mint fenntartó
és a
BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT ORSZÁGOS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ
KÖZPONT (1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 57. II. épület 2. emelet), szolgáltató
képviseletében: dr. Heidl Beáta (intézményvezető), mint szociális étkeztetési (szociális
alapszolgáltatás) feladatokat ellátó intézmény – a továbbiakban: Megbízott – között a szociális
szolgáltatási ellátás körében Megbízó szociális ellátásairól és feladatairól szóló önkormányzati
rendeleteikben meghatározott étkeztetés ellátásának biztosítására jelen szerződés szerinti
tartalommal,
(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen, mint „Szerződő felek”).
1./ Szerződő felek jelen szerződést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 8a. pontjában, továbbá a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 86. § (1) bekezdésben
meghatározott szociális feladatok ellátása érdekében kötik meg a szociális étkeztetés ellátási
kötelezettsége feladatának biztosítására, az Sztv. 120-122/A. §-aira figyelemmel. Szerződő
felek megállapodnak abban, hogy a település szociális ellátásának megoldása terén tett
erőfeszítéseiket a jövőben rendszeresen összehangolják a szociális étkeztetés területén, továbbá
egyéb területek szociális feltérképezése terén, különös tekintettel a Sztv.-ben előírtak
végrehajtására.
2./ Megbízó a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási formák közül
a Sztv. 57. § (1) bekezdése c) pontjában foglalt szociális étkeztetést– az arra jogosult személyek
részére – jelen szerződésben foglaltak szerint Megbízott útján kívánja biztosítani.
3./ Megbízott a szerződést elfogadja. Kijelenti, hogy a szociális feladatok ellátásához szükséges
és előírt engedéllyel szakmai, személyi, tárgyi feltételekkel rendelkezik, működtetési jogra
vonatkozó engedéllyel ugyancsak rendelkezik és a szociális étkeztetés működtetését vállalja.
4./ A Megbízott vállalja, hogy a szerződésben meghatározott szociális ellátást, a tartalmára
vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek
betartása mellett végzi. Kijelenti, hogy ismeri a szerződésben meghatározott szolgáltatásra
vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeit és
az azok betartására vonatkozó jogszabályokat, valamint az ellátottak adatainak vonatkozásában
az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartja és betartatja.
5/ A Megbízott ismeri az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályokat. A
Megbízottat adatszolgáltatási kötelezettség terheli, melynek a jogszabályokban meghatározott
módon eleget tesz, és a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátásában
köteles közreműködni.
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6./ Megbízott a feladatellátásra alkalmas személyek útján köteles a szociális étkeztetést
nyújtani, a szakmai munkát mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében
megfelelő színvonalon és az elvárható gondosság mellett elvégezni.
7./ A Megbízó jelen szerződés alapján átruházza a Megbízottra a szociális étkeztetés keretében
azon személyekről történő gondoskodást, akik ezen ellátási formára jogosultak az Sztv. és a
helyi rendelet előírásaira tekintettel. Megbízó vállalja, hogy jelen szerződésben foglalt
feltételeknek megfelelő rászoruló személyek névsorát és minden olyan ismeretanyagát
Megbízottnak átad, amely a szociális alapszolgáltatások jogszerű ellátásához szükségesek. Így
különösen a jogosult nevét, lakóhelyét és a rászorultság okát, valamint vállalják, hogy a
szolgáltatás igénybevételének lehetőségét a településen szokásos eszközökkel a lakosság
tudomására hozza.
8./ A szerződést tervezetten 20 fő ellátása kapcsán kötik a felek. Amennyiben szükséges, a
létszám emelhető. A külön jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási és nyilvántartási
kötelezettség a Megbízottat terheli. A Megbízó jogosult adatot kérni a feladatok ellátásához
kapcsolódó nyilvántartásokból, valamint jogosultak tájékoztatást kérni – az Sztv. ide vonatkozó
rendelkezései alapján – az ellátás igénybe vételéről és a szociális ellátás feltételeiről.
9./ A Megbízott megállapítja a szociális rászorultságot a vonatkozó jogszabályok alapján,
illetve vezeti a jogszabályokban meghatározott, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
dokumentációt, egyéb dokumentációt, nyilvántartásokat.
10./ Megbízott jelen szerződésben meghatározott ellátási területhez tartozó szociális étkeztetés
működtetése érdekében a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságától közvetlenül kap
támogatást, azaz külön törvényben meghatározott állami támogatásra jogosult. A szolgáltatás
igénybe vételéért fizetendő intézményi térítési díjat a Megbízott határozza meg, az ellátott által
fizetendő személyi térítési díjat az ellátottal/törvényes képviselőjével kötendő Sztv. szerinti
megállapodás tartalmazza.
11./ A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szociális étkeztetést a Megbízott térítési
díj ellenében biztosítja az ellátást igénylők részére. A térítési díj mindenkori összegéről a
Megbízott a Megbízót tájékoztatja. A szolgáltatást igénybe vevők által a Megbízott részére
fizetendő személyi térítési díj összege a Megbízott fenntartójának döntése alapján
csökkenthető, illetve elengedhető, ha azt a szolgáltatást igénybe vevő jövedelmi / vagyoni vagy
egyéb viszonyai indokolttá teszik. A Megbízott a térítési díj megállapítására és beszedésére,
valamint a méltányosság gyakorlására szabályzattal rendelkezik, annak tartalmát az
Megbízókkal megismerteti.
12./ A jelen szerződésben meghatározott szociális feladat ellátásához az Megbízó havonta
2000- Ft/fő támogatást nyújt a Megbízottnak, a Megbízott bankszámlájára – a szolgáltató által
a következő hó 10. napjáig a Megbízó felé leadott tételes ellátotti lista alapján – a tárgyhót
követő hó 20. napjáig.
13./ Megbízott tevékenységét a Rábapatona Község Önkormányzatával együttműködve
köteles végezni. A Megbízó a támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. Az
ellenőrzésre a Megbízó részéről a polgármester vagy az általa megbízott munkatárs jogosult.
14./ Szerződő Felek kijelentik, hogy a külön jogszabályban meghatározott szakmai
minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi feltételeket Megbízott biztosítja. A Megbízott az
ellátás rendjét a Szakmai Program szerint alakította ki.
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15./ Megbízott vállalja, hogy a támogatási összeget kizárólag ezen megállapodásban
meghatározott célra használja fel.
16./ Megbízott köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megbízót, ha a szolgáltatás
működtetése, a szociális feladat ellátása bármilyen módon és formában veszélybe kerül, annak
érdekében, hogy Megbízó megfelelő időben és formában a szolgáltatást továbbiakban
biztosítani tudják. Megbízott által okozott kárért kizárólag a Megbízott felel.
17./ A Megbízott köteles az adott tárgyévre vonatkozóan a következő év január 31-ig, illetve
külön felkérésre írásban adatot szolgáltatni és tájékoztatni a Megbízót az általa átvállalt
feladatok teljesítéséről (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás) az üzleti titoktartás
sérelme nélkül. A beszámolót Megbízó képviselője értékeli a benyújtástól számított harminc
napon belül.
18./ Az ellátottak panaszaival kapcsolatos eljárást a Megbízott intézményének Szakmai
Programja határozza meg. Amennyiben az ellátott panaszára az intézmény vezetőjétől nem kap
számára elfogadható választ, akkor a Fenntartóhoz, illetve a települési Önkormányzatokhoz is
fordulhat. Az írásban beérkezett panaszokról a Megbízott a vizsgálat lefolytatását követő 15
napon belül tájékoztatja a Megbízót
19./ Jelen szerződés megszűnik:
– intézmény /szolgáltató / Megbízott jogutód nélküli megszűnésével,
– egyéb jogszabályban meghatározott esetekben.
20./ Jelen szerződés megszüntethető:
– közös megegyezéssel,
– mindkét fél részéről közölt 3 hónapos rendes felmondás útján, a felmondást a feleknek
írásban közölve, ajánlott levélben kell egymás székhelyére elküldeniük.
– Megbízó részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással az alábbi esetekben:
– feladatellátási kötelezettség megszegése esetén,
– ha a Megbízott a jogszabályban foglalt személyi és tárgyi feltételeket tartósan nem
teljesíti, vagy a jelen szerződést megszegi,
– ha Megbízott, nem rendelkezik érvényes működési engedéllyel, valamint az önálló
szociális tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát bármely okból elveszti,
– a szerződésben foglalt feladatok ellátásának Megbízott részéről történő azonnali és
indokolatlan megszüntetése, illetve bármilyen konkrét vállalás (időbeni, pénzbeli)
megszegése, továbbá ha az ellátottak élete, testi épsége, egészsége kerül veszélybe a
végzett tevékenység vagy mulasztás következményeként.
A fent megjelölt esetekben Megbízó jogosult a felmondás közlésének alapjául szolgáló
körülmény kiküszöbölésére Megbízott részére írásban 30 napos határidőt biztosítani.
– Megbízó részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
– ha a Megbízott működéséhez szükséges feltételek olyan súlyosan hiányoznak, hogy az
lehetetlenné teszi a feladat ellátását,
– ha Megbízott jelen szerződésbe ütköző súlyos magatartást tanúsít: ilyen magatartásnak
minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi,
valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja.
21./ Jelen szerződés közös megegyezéssel módosítható.
22./ Szerződő Felek rögzítik, hogy bármelyik fél által történő azonnali hatályú felmondás
esetén az azonnali felmondásra okot adó fél köteles a másik fél kárait teljes összegben
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megtéríteni. A szerződés azonnali hatállyal történő felmondását mindkét fél köteles
indokolással ellátni. Szerződő Felek bármelyike írásban kezdeményezheti a szerződés
módosítását szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek, támogatási formák, szakmai
jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb bármelyik fél által lényegesnek ítélt
körülmény megváltozása esetén.
23./ A felek megállapodnak abban, hogy a szerződést évente, december 1-ig kölcsönös
egyeztetés alapján felülvizsgálják és amennyiben szükséges módosíthatják, megegyezés hiánya
esetén a jelen szerződés szerinti rendes felmondási idő alkalmazandó. A szerződés
megkötéséhez, módosításához vagy megszüntetéséhez az Önkormányzat képviselőtestületének döntése szükséges. Ha a Megbízott a szociális szolgáltatások jelen szerződésben
foglalt feladatainak ellátásában akadályoztatva van, azt köteles a Megbízónak azonnal
jelenteni.
24./ Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az
esetleges eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani.
25./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalás útján egyezség keretében fogják rendezni, ennek sikertelensége esetére
kikötik az Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
26./ Szerződő Felek megállapodnak abban, ha jelen szerződés valamely rendelkezése bármely
okból érvénytelenné válik, az önmagában a szerződés egészének érvénytelenségét nem vonja
maga után. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válik, Szerződő
Felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabálynak és a
felek akaratának érvényesen megfeleljenek.
27./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szolgáltatási
szerződésekre, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.,
valamint az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
28./ Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták.
29./ Ez a szerződés 2021.10.01. napján lép hatályba és azt szerződő felek határozatlan
időtartamra kötik.
30./ Jelen szerződés 6 példányban – folyamatosan sorszámozott oldalból álló – készült, melyet
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete………………………………………
önkormányzati határozatával jóváhagyott.
……………., ……………. …………. …….
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