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N y á r l ő r i n c , 2013. augusztus 30. napján. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 
30-án 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Túri István, Vas Ildikó és 

Hajagos Antal képviselők. 
 
Távol van: Hajagos Antal, Kiss Ferenc és Forgó Istvánné képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető főtanácsos. 
 

Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelent 
képviselőket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7) fő közül (4) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását: 
 

1.) Tiszakécske Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés – 
gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására – felmondása, a 
családsegítés feladatellátásának megszűnése, valamint a házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megállapodásának 
módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet 
fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
122/2013. (VIII 30.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 

1.) Tiszakécske Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés – 
gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására – felmondása, a 
családsegítés feladatellátásának megszűnése, valamint a házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megállapodásának 
módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
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1.) Tiszakécske Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés – 
gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására – felmondása, a 
családsegítés feladatellátásának megszűnése, valamint a házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megállapodásának 
módosítása 

 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponthoz kapcsolódó előterjesztésről tájékoztassa a testületi tagokat. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület 2013. június 27-ei ülésén a 108/2013. 
számú határozatával döntött Tiszakécske Város Önkormányzatával a gyermekjóléti 
szolgálat feladatainak ellátására megkötött szerződés felmondásáról, valamint a házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és családsegítés feladatainak 
ellátására megkötött megállapodás módosításáról oly módon, hogy a családsegítő 
szolgálat feladatellátásának megszűnése miatt 2013. augusztus 31-vel kikerül a 
megállapodásból, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
ellátásának változatlanul hagyása mellett. 

Ugyanezen az ülésen döntés született arról, hogy 2013. szeptember 1. napjával 
Nyárlőrinc a Tiszaalpár gesztorságával működő társuláshoz csatlakozik a 
gyermekjóléti szolgálat, valamint a családsegítés feladatainak ellátásával. Erről a 
döntésről értesítettük Tiszakécske Város Önkormányzatát. 

Tiszakécske Város Önkormányzata megküldte a gyermekjóléti szolgálat és a 
családsegítő szolgálat feladatainak ellátására vonatkozó megszüntető okiratot 
valamint a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
feladatainak ellátására vonatkozó módosított megállapodást. 

Kéri a képviselő-testülettől a határozat-tervezetnek megfelelően a megszüntető okirat 
valamint a módosított megállapodás elfogadását 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
szerint a határozat-tervezet mellékletét képező megszüntető okirat, valamint 
módosított megállapodás elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
123/2013. (VIII. 30.) normatív határozat 
Tiszakécske Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés – 
gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására – felmondása, a családsegítés 
feladatellátásának megszűnése, valamint a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás megállapodásának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 96. § (1) bekezdése alapján 
Tiszakécske Város Önkormányzata és Nyárlőrinc Község 
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Önkormányzata között létrejött gyermekjóléti feladatokkal 
kapcsolatos ellátási szerződést, 2013. augusztus 31-vel 
megszünteti. 

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 90. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 
Tiszakécske Város Önkormányzatával megkötött 
megállapodás - családsegítő szolgálat, a házi 
segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás - módosítását kéri oly módon, hogy a 
családsegítő szolgálat feladatellátásának megszűnése 
miatt, 2013. augusztus 31-vel kikerüljön a megállapodásból. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor 
polgármestert a megszüntető okirat valamint a módosított 
megállapodás aláírására. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
1.sz. melléklet a 123/2013. (VIII. 30.) normatív határozathoz 

 
 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 
 
Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Nyárlőrinc Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete között a gyermekjóléti szolgáltatás ellátására a 
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (1) 
bekezdése alapján 2013. július 1. napjától létrejött ellátási szerződést 2013. augusztus 31. 
napjával megszünteti. 
 

1. Az ellátási szerződés megszüntetésével egyidejűleg 2013. augusztus 31.-i 
fordulónappal pénzügyi elszámolást kell készíteni. 

2. Az ellátási szerződés működése során foglalkoztatott személyek munkáltatója az 
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ vezetője. 

3. Az ellátási szerződés megszüntetésével egyidejűleg gondoskodni szükséges a 
jogviszonyok megszüntetéséről is.  

4. E megszüntető okiratot a felek elolvasták, értelmezték, miután mindegyik fél 
akaratával egyezőnek tartotta a – képviselő-testületi jóváhagyást követően- aláírták.  

 
Tiszakécske, 2013. augusztus 30.  
 
 

Kovács Ernő      Pap Sándor 
Tiszakécske város polgármestere Nyárlőrinc község polgármestere 

 
Záradék: az ellátási szerződést a Képviselő-testületek az alábbi határozatokkal fogadták el: 
 
 
Tiszakécske Város Önkormányzata: 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata: 
 
 

*** 
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2.sz. melléklet a 123/2013. (VIII. 30.) normatív határozathoz 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 
Mely létrejött egyrészről Tiszakécske Város Önkormányzata (Tiszakécske, Kőrösi u. 2. 
adószám: 15724650-2-03, képviseli Kovács Ernő polgármester, a továbbiakban: 
Önkormányzat), másrészről a Nyárlőrinc Község Önkormányzata (6032 Nyárlőrinc, Dózsa 
György út 34., adószám: 15724715-2-03 képviseli Pap Sándor polgármester, továbbiakban 
Önkormányzat) között Nyárlőrinc község közigazgatási területén a házi segítségnyújtás, 
valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása érdekében a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 90. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

1. Tiszakécske Város Önkormányzata az Egyesített Szociális Intézmény és 
Egészségügyi Központ intézménye útján a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottak szerint 63. § házi 
segítségnyújtás, 65. § jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását biztosító 
hatályos működési engedéllyel rendelkező intézményt is működtet.  

 
2. Jelen szerződéssel Tiszakécske Város Önkormányzata vállalja, hogy a házi 

segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, Nyárlőrinc község 
közigazgatási területén, Nyárlőrinc község lakosainak, az általa fenntartott Egyesített 
Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ útján biztosítja, amely rendelkezik a 
feladatellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.  A szolgáltatás 
nyújtásához szükséges  tárgyi feltételeket a szerződő felek közigazgatási  területükön 
saját költségükön biztosítják.  
A felek megállapodnak továbbá abban is, hogy a Tiszakécske Város Önkormányzata 
a  nyújtott szolgáltatásokat mindkét települési önkormányzat lakosainak ugyanolyan 
színvonalon és feltételekkel biztosítja.  

3.1. Jelen szerződésben megnevezett feladatellátásban érintett dolgozók felett a 
munkáltatói jogokat az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 
(6060 Tiszakécske, Vörösmarty u. 11.) intézményvezetője gyakorolja. A 
munkavállaló megbízása, kinevezése és felmentése előtt Nyárlőrinc Község 
polgármesterének előzetes írásos véleménye, egyetértése szükséges a dolgozóval 
a foglalkoztatási jogviszony létesítéséhez, valamint annak felbontásához.  

 
3.2. Foglalkoztatási jogviszony csak a mindenkor hatályos jogszabályokban 

meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő végzettségű dolgozóval 
létesíthető. 

 
3.3. A szolgáltatási feladatok megvalósítása érdekében alkalmazott szakdolgozók 

feladatait, munkaköri kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a 
munkáltatói jog gyakorlója írásban, személyre szabottan határozza meg. 

 
4. Jelen szerződés 2013. szeptember 1-jén lép hatályba és határozatlan ideig szól. 
 
5. Tiszakécske Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy jelen szerződésben 

meghatározott szolgáltatások ellátására vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, a 
szakmai követelményeket, a nyilvántartási kötelezettségeket, valamint az 
adatkezelés és adatvédelem szabályait ismeri, és azokat az általa fenntartott 
intézmény vezetője, és valamennyi szakdolgozója tekintetében teljes körűen betartja, 
illetve betartatja.    
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6. Nyárlőrinc községben az ellátást kérő házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásban résztvevők számára a szolgáltatás esetében a térítési díj 
megállapítására, valamint a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó helyi rendelet 
megalkotására Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.  

 
7. A megállapodó önkormányzatok az ellátáshoz a mindenkori jogszabályok alapján 

állami finanszírozást vesznek igénybe, a szolgáltatások költségeivel minden 
negyedévet követő hónap 5. napjáig elszámolnak.  
A megállapodó önkormányzatok - Magyarország adott évi központi költségvetéséről 
szóló törvényben előírtak alapján - igénylik le az ellátás után járó támogatásokat a 
Magyar Államkincstártól.  Amennyiben Nyárlőrinc Önkormányzata jogosult a 
leigénylésre, úgy a kapott összeg 100%-át köteles Tiszakécske Város 
Önkormányzatának továbbutalni. 

 
8. Nyárlőrinc Község Önkormányzata nyilatkozik, hogy az állami finanszírozáson 

túlmenően a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához 
települési hozzájárulást fizet 169.460,- Ft/hó összegben- a feladat ellátásával 
kapcsolatban felmerülő költségek tekintetében, melyet minden hó 25. napjáig OTP 
Bank Nyrt. Tiszakécskei fiókjánál vezetett Tiszakécske Önkormányzata 11732208-
15338112 számú számlájára átutal. Amennyiben Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
jelen ellátási szerződésben foglalt határidőre a összeget a megadott számlára nem 
utalja át, úgy a dolgozó személyi juttatása nem kerül kifizetésre. 

 
9. Tiszakécske Város Önkormányzata az Egyesített Szociális Intézmény és 

Egészségügyi Központ útján a feladatok ellátásáról a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint minden év 
augusztus 31. napjáig értékelést, beszámolót készít az önkormányzatok részére.  
A megállapodásban szereplő szolgáltatások működési engedélyével kapcsolatos 
adminisztratív, a könyvelési, a személyügyi feladatokat Tiszakécske Város 
Polgármesteri Hivatala végzi. 

 
10. Tiszakécske Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az Egyesített Szociális 

Intézmény és Egészségügyi Központ útján az ellátás során az Szt.-ben 
meghatározott tájékoztatási és értesítési kötelezettségének eleget tesz. 

 
11. Az intézményi ellátással kapcsolatos panaszokat az Egyesített Szociális Intézmény 

és Egészségügyi Központ az Szt. rendelkezései szerint köteles megvizsgálni. 
Amennyiben az ellátással kapcsolatos panasz az Önkormányzathoz érkezik, azt az 
Önkormányzat kivizsgálás céljából megküldi az Egyesített Szociális Intézmény és 
Egészségügyi Központ részére, amely a panaszt megvizsgálja, és a vizsgálat 
eredményéről az Önkormányzatot 15 napon belül tájékoztatja. Amennyiben a 
panasztevő nem ért egyet az intézmény által megtett intézkedéssel 8 napon belül a 
fenntartóhoz fordulhat.  

 
12. Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ köteles a jogszabályban 

előírt adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, illetve az Önkormányzat kötelező 
adatszolgáltatásának segítése érdekében a statisztikai adatgyűjtéshez adatokat az 
Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

 
13. Jelen szerződés 2., illetve 6-7. pontjainak megszegése esetén a másik fél a 

szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A szerződés azonnali hatályú felmondása 
esetén Nyárlőrinc Község Önkormányzata köteles az ellátásban levő személyek 
gondozását biztosítani, a fent említett szolgáltatásokat működtetni. Amennyiben a 
másik félnek a szerződésszegésből eredően kára keletkezik, úgy a szerződésszegő 
fél köteles a szerződésszegéssel okozott kárt teljes mértékben megtéríteni. 
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14. Nyárlőrinc Község Önkormányzata részéről a szerződés azonnali hatályú 
felmondásának helye van akkor is, ha az ellátásokra vonatkozó működési engedélyt 
bármilyen ok miatt a működést engedélyező szerv visszavonja.  

 
15. Jelen szerződést rendes felmondással – kizárólag írásban és az indok 

megjelölésével – bármelyik fél 2 hónapos felmondási idővel felmondhatja. 
 

16. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatosan a felek – a hatáskörtől függően – 
kikötik a kecskeméti illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. 

 
17. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 

 
18. Ezen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírták. 
 
Tiszakécske, 2013. augusztus 30. 
 
 
 

Kovács Ernő      Pap Sándor 
        Tiszakécske Város polgármestere          Nyárlőrinc Község polgármestere 
 
 
Záradék: az ellátási szerződést a Képviselő-testületek az alábbi határozatokkal fogadták el: 
 
                Tiszakécske Város Önkormányzata 
                 Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
 
 
 

*** 
 
 
 

Több kérdés nem merült fel Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők 
megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor       Zayzon Jenőné 
polgármester             jegyző 

 


