
 

Száma: 08-4055-1/2013 

 
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokra 

 
amely létrejött  

egyrészről az Alsó–Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
(székhelye: Csanytelek, Volentér János tér 2. 

Adószám: 15817204-1-06. 
Képviseli.: Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke,mint megbízó 
(a továbbiakban: megbízó) 

 
másrészről Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

6640. Csongrád Kossuth tér 7. 
Adószám:  

Képviseli: Dr. Kőrösi Tibor polgármester, mint megbízott 
(a továbbiakban: megbízott) 
 

 
között alulírott napon, helyen, az alábbi feltételekkel: 

 
1.) Rögzítik szerződő felek, hogy megbízó a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) rendelkezései 
alapján személyes gondoskodásra ugyan nem kötelezett, de 
illetékességi területén (Csongrád város, Csanytelek község, Felgyő 

község, Tömörkény község) a korábbi gyakorlatnak megfelelően a 
személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák 

közül az Szt. 57. § (1) bekezdése f), g), h), j) pontjában foglalt szociális 
alapszolgáltatásokat, illetve „gyermekek átmeneti otthona 

szolgáltatását” – az arra jogosult személyek részére – jelen szerződés 
szerint biztosítani kívánja. 

 
2.) Azt is rögzítik felek, hogy a  megbízott által fenntartott Szociális 

Ellátások Intézménye (6640 Csongrád, Kossuth tér.7.) – a 

továbbiakban intézmény -  a személyes gondoskodás feladatainak 
ellátására jogerős működési engedéllyel rendelkezik, továbbá azt is, 

hogy ezen intézmény látta el az elmúlt időszakban a szervezeti 
változást megelőzően megbízó illetékességi területén élő jogosultakat. 

 
 

3.) Fentiek előrebocsátását követően megbízó megbízza megbízottat, hogy 

illetékességi területén a jelen szerződés 1.) pontjában megjelölt és  
6.)pontjában részletesen meghatározott ellátási feladatok elvégzésével, 

az ott megjelölt szolgáltatások nyújtásával. Megbízott a megbízást jelen 
szerződés aláírásával elfogadja, annak szakszerű elvégzésére 

kötelezettséget vállal. 
 



4.) Úgy állapodnak meg felek, hogy a 3.) pont szerinti megbízást a 

megbízott az általa fenntartott, 2.) pont szerinti Intézmény működése 
keretében látja el a szerződés hatályba lépésétől kezdődően.  

 
5.) Megbízó feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy illetékességi területén 

lévő, a jelen szerződés szerinti bármely szolgáltatást igénylő és arra 

jogosult adatait és minden olyan lényeges információt szolgáltatja, 
amely a jelen szerződés szerinti megbízás teljesítéséhez és a felek 

közötti elszámoláshoz szükségesek. Rögzítik felek, hogy a megbízó által 
teljesíteni kívánt szolgáltatások minden esetben a jogosult személyes 

adatait és az általa igénybe venni kívánt ellátást rögzítő egyedi 
szerződés alapján kerülnek teljesítésre. Ugyanezen eseti szerződések 
hívatottak rendelkezni a szolgáltatás mindenkori ellenértékéről is.    Itt 

kívánják felek rögzíteni, hogy a szociális gondoskodást nyújtó 
szolgáltatások mindenkori ellenértéke tekintetében a minden évben 

módosításra  kerülő  Csongrád Város Önkormányzata Képviselő 
testülete által elfogadott rendelet szabályai az irányadóak, annak 

rendelkezései feleket kötik.  
6.) A jelen szerződéssel átfogott szolgáltatások köre:  

 Támogató szolgáltatás,  

 Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, 

 Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

 Fogyatékos személyek nappali ellátása,  

 Gyermekek átmeneti otthona  
7.) Megbízott megbízottat Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározott módon, formában és gyakorisággal, de évente legalább  
egy alkalommal köteles tájékoztatni jelen szerződés teljesítése 

vonatkozásában. Ettől függetlenül annak szükségessége 
felmerülésekor köteles megbízóval együttműködni, részére a szükséges 

felvilágosítást, tájékoztatást megadni. 
8.) Megbízó a szolgáltatást nyújtó intézmény kötelezettségszegése, így 

különösen az ellátást érintő jogosult általi kifogások esetén panasszal 
élhet megbízottnál, melyek az alábbi tárgykörben merülhetnek fel: 
 

- az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a 
tájékoztatási kötelezettség teljesítését, az e törvényben 

meghatározott értesítési kötelezettséget, különös tekintettel arra az 
esetre, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott 

számú férőhellyel az intézményben, 
 

- az ellátást igénybe vevő személyiségi jogainak, kapcsolattartási 

jogának sérelme, valamint az intézmény vezetőjének, dolgozóinak 
szakmai, titoktartási, valamint érték- és vagyonvédelmi 

kötelezettségeinek megszegése estén. 
 

9.) Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit 2013. 
július 01. napjától alkalmazzák, fogadják el magukra nézve 
kötelezőnek. A szerződés határozatlan időre szól. 



 

Azt bármelyik fél 60 napos felmondási idő mellett írásban, indokolás 
nélkül felmondhatja, illetve a szerződés a megbízó jogutód nélküli 

megszűnése esetén megszűnik. 
 

10.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szolgáltatási 

szerződésekre vonatkozó, a 2011. évi CLXXXIX. tv., a vonatkozó 
szakmai szabályok, valamint az 1993. évi III. tv. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 
 

11.) Szerződő felek ezt a szerződést, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 
Csongrád, 2013. július 12. 

 
 

 
 
 

……………………….……………. 
Csongrád Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
megbízott 

………………………………….…………. 
Alsó– Tisza–menti 

Önkormányzati Társulás 
megbízó 

 
 
  

 
Ellenjegyezte:  

 
 

Csongrád Város Önkormányzata részéről…………………………………….. 
 
Alsó–Tisza-menti  

Önkormányzati Társulás részéről:………………………………………………. 
 

 
 

 
 

 

 
 


