
5. függelék   a …./(… . …) önkormányzati rendelethez

EGYÜTTM KÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött

egyrészr l a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ mint beilleszkedési programot szervez
intézmény

székhelye: 6647 Csanytelek, Kossuth Lajos u. 39. sz.
szociális intézmény vezet je: Mucsiné Mészáros Tímea
az intézményt fenntartó megnevezése: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
az intézményt fenntartó címe: 6647 Csongrád Kossuth tér 7.
képvisel jének neve: Dr. K rösi Tibor Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke

másrészr l a beilleszkedési programot lebonyolító Remény Szociális Alapszolgáltató Központhoz
integrált Családsegít  Szolgáltató mint együttm ködésre kijelölt szerv

székhelye: 6647 Csanytelek, Kossuth L. u. 34. sz.
családgondozója: Kopasz Imréné

harmadrészr l  az együttm köd

neve: …………………………………………………………………………………..

születési neve: …………………………………………………………………………

születési helye, ideje: …………………………………………………………………..

anyja neve: …………………………………………………………………………….

lakóhelye: ……………………………………………………………………………...

tartózkodási helye: ……………………………………………………………………..

társadalombiztosítási azonosító jele: ……………………………………………………

családi állapota: ………………………………………..

iskolai végzettsége: ……………………………………………………………………..

szakképzettsége: ………………………………………………………………………..

telefonszáma: (nem kötelez  megadni) …………………………………………………

mint együttm köd  aktív korú ellátott között az alábbi feltételek mellett.
b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy

1.) Az együttm ködés alapja:
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szoctv.) 37/A.
§-a, mely szerint az Szoctv. 37. §-a (1) bekezdésének b)–c) pontja szerinti aktív korúak ellátására
jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezd  napján a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven
belül betölti, vagy 14 éven aluli gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban él  gyermekek
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban,
gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben – és akinek a gyermeke napközbeni
ellátását erre szakosított intézményben nem tudják biztosítani, a rendszeres szociális segély
folyósításának feltételeként a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttm ködik.

2.) Az együttm ködés id tartama: a rendszeres szociális segély folyósításának id szaka.
3.) A szolgáltatás kezd  id pontja: ……………………………………………………………………
4.) A megállapodó felek rögzítik, hogy a szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
5.) Az együttm ködésre kötelezett tudomásul veszi, hogy az együttm ködés keretében köteles:

a) az együttm ködésre kijelölt szervnél az ellátás igénybevételére jogosító határozat joger re
emelkedését követ  15 napon belül nyilvántartásba vetetni magát,

b) a nyilvántartásba vételt l számított 60 napon belül a beilleszkedést segít  programról
írásban megállapodni az együttm ködésre kijelölt szervvel,

c) maradéktalanul teljesíteni a beilleszkedést segít  programban foglaltakat.



6.) Az együttm ködésre kötelezett tudomásul veszi, hogy a megállapodás id tartamára, reá nézve az
Szoctv. szerinti személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ideértve az együttm ködés
megszegésének 37/B. §-a (2) bekezdésében és Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló …/…. (… ...) önkormányzati rendelet 9. §
(6)-(7) bekezdése szerinti jogkövetkezményeit is, melyek a következ k:
Az együttm ködési kötelezettség megszegésének min sül, ha az együttm ködésre kötelezett
személy:
a) a családsegít  szolgáltatónál jelentkezési kötelezettségének nem tesz eleget,
b) a családsegít  szolgáltató által meghatározott id pontban nem jelenik meg,
c) a beilleszkedési programban meghatározott együttm ködési kötelezettségének nem tesz eleget, nem vesz részt a

programban és a megállapodásban foglaltakat nem teljesíti.
Az együttm ködési megállapodás megszegését a családsegít  szolgáltató 5 napon belül írásban jelzi a
hivatal vezet jének.

7.) A rendszeres szociális segély folyósításának id tartama alatt az együttm ködésre kijelölt szervvel
fennálló együttm ködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, jelen
megállapodás 5.) pontjában foglaltaknak maradéktalanul nem tesz eleget.

8.) Az együttm ködésre kötelezett tudomásul veszi, a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -
testülete az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló ../…. (… ...) önkormányzati
rendelet 9. § (4) bekezdése a)-b) pontjaiban foglalt beilleszkedési programok típusait részletez
tájékoztatást, mely szerint a beilleszkedési program típusai a következ k:
A beilleszkedést segít  programok típusai:
a) kapcsolattartás a családsegít  szolgáltatóval,

aa)   egyéni családsegítés,
ab)   intézményi kapcsolat meg rzése, meger sítése,
ac)   szociális- és mentális esetkezelés, továbbá
ad)   személyre szabott ellátások igénybevételére való ösztönzés,

b) foglalkoztathatóság javítása az álláskeresésre való felkészítés keretében
ba)   a  tartós munkanélküliség okozta traumák feloldása,

  bb)   a megváltozott élethelyzethez való  alkalmazkodás,
bc)   készségfejlesztésre motiválás, képzettség er sítése, képzésre való eljuttatás,
bd)   pályakorrekciós tanácsadás,
be)   konfliktuskezelési készségek fejlesztése,
bf)   életmód változást el segít  foglalkozások, tanácsadások bonyolítása.

9.) Együttm ködésre kötelezett tudomásul veszi, hogy az együttm ködésre kijelölt szerv:
a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban

megállapított határid  betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás
okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a joger s határozat alapján –
a családsegít  szolgáltatónál történ  megjelenésekor – nyilvántartásba veszi,

b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segít  program
elkészítésének menetér l, a programok típusairól, az együttm ködés eljárási szabályairól,

c) a nyilvántartásba vételt l számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést
segít  programot, és arról a segélyben részesül  személlyel írásban megállapodást köt,

d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább
három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segít
programban foglaltak betartását,

e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést el segít  program végrehajtásáról, és
amennyiben szükséges – a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával –
módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja az eljárásra
jogosított jegyz t a beilleszkedést segít  program végrehajtásáról,

f) jelzi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkez  jegyz nek, ha a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy együttm ködési kötelezettségének nem tesz eleget,

g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és m ködésük feltételeir l
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint,

h) jelzi a területileg illetékes munkaügyi központnak, ha az álláskeresési megállapodásban el írt
együttm ködési kötelezettségének az érintett személy nem tesz eleget, valamint

i) az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a területileg illetékes munkaügyi központot az
álláskeresési megállapodásban el írtak szerinti beilleszkedést segít  program
végrehajtásáról.



10.)A felek tájékoztatási kötelezettsége:
A szolgáltatás megkezdésekor az együttm ködésre kijelölt szerv tájékoztatja az aktív korú
ellátott személyt:

a) a szolgáltatás tartalmáról és feltételeir l,
b) az intézmény által vezetett nyilvántartásról,
c) a panaszjogok gyakorlásának módjáról,
d) a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges iratokról és más, vonatkozó hatályos

jogszabályban meghatározott feltételekr l.
Az aktív korú ellátott személy a szolgáltatás megkezdésekor köteles nyilatkozni:

a) a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételér l, és annak tiszteletben tartásáról,
b) arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben beállott változásokról

haladéktalanul tájékoztatni fogja az intézmény családgondozóját.
A szociális intézmény vezet je köteles értesíteni az aktív korú ellátottat az ellátás során
felmerült akadályoztatásról, és az ellátás ideiglenes szüneteltetésér l.

11.)A szolgáltatás során felmerül  panasztétel lehet sége:
Együttm ködésre kötelezett tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás során felmerül  problémákkal
kapcsolatosan panasszal élhet a családgondozónál, az intézményvezet nél, és a szociális intézmény
ellátott jogi képvisel jénél.
Jogi képvisel  neve: Bolyánné Szamosközi Gabriella.
Elérhet sége: el re megbeszélt id pontban. (tel.: 06 20/489-96-07)
Levelezési címe: Dr. Sipos Ferenc Parkerd  Otthon (6600 Szentes, Kovács Károly u. 3.)
Az együttm ködési megállapodásban érintett intézményvezet  10 munkanapon belül köteles a
panasztev t írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményér l. Amennyiben az együttm ködési
megállapodásban érintett intézményvezet  határid n belül nem intézkedik, vagy a panasztev  nem ért
egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételét l számított 5 munkanapon belül a szociális
intézmény fenntartójához fordulhat jogorvoslattal. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek
mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve az illetékes bíróság joger s és végrehajtható
határozatot nem hoz.

12.) Az együttm ködési megállapodás módosítása:
a) Jelen megállapodás módosítására csak a szociális intézmény vezet je és az ellátást igénybe

vev  közös megegyezése alapján kerülhet sor.
b) Arra az esetre, ha a jelen megállapodást érint  jogszabályok módosulnak, és ez szükségessé

teszi, a felek kijelentik, hogy a megállapodást közös megegyezéssel módosítják a hatályos
vonatkozó jogszabályi változásoknak megfelel en.

c) A szociális intézmény vezet je – tekintettel arra, hogy jelen megállapodás megkötésével az
intézmény hosszú id re szóló kötelezettséget vállal – kijelenti, hogy el re nem látható,
rendkívüli helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy az intézmény jelen
megállapodásból fakadó kötelezettségeit a lehet  legjobban teljesítse.

d) Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból ered  vitás vagy bizonytalan kérdéseket
els dlegesen tárgyalás útján, egyezségre törekedve kívánják rendezni.

13.)Záró rendelkezések:
a) Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak

megfelel.
b) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvr l szóló tv.,

továbbá a szociális ellátásokra vonatkozó, mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.

c) Jelen megállapodás 3 számozott lapoldalból áll.
d) Jelen megállapodás ……… db, egymással szó szerint megegyez  eredeti példányban

készült.
e) Jelen megállapodást a felek elolvasás és közös értelmezést követ en, mint akaratukkal

mindenben megegyez t, helyben hagyólag írták alá.

Csanytelek, 201……………………………….
………………………………………………….                  …………………………………………….
                     az ellátást igénybe vev                                           az ellátást nyújtó intézmény vezet je

………………………………………………………….
Családgondozó


