1. számú napirend
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
rendelet-tervezete az életjáradéki szerződés-programról

Tisztelt Közgyűlés!
Az élettartam fokozatos és jelentős megnövekedése örvendetes körülmény. Heves
megyében az átlagos életkor 2011-2015. között öt évvel nőtt.
Azonban a korral együtt járó teher, hogy azok az idős emberek, akiknek nincsenek
hozzátartozóik, egyre nehezebben tudnak gondoskodni magukról, mások, legtöbbször
az önkormányzati szociális ellátó rendszer segítségére szorulnak.
De ugyanilyen nehézséget okoznak számukra azok a terhek is, amik az
ingatlantulajdonuk fenntartása, karbantartása jelent számukra.
Akik megfelelő kapcsolatokkal rendelkeznek, általában öröklési vagy tartási
szerződéssel megoldják ezeket a gondokat.
A lakossági terhek enyhítése, és egyúttal a lakásgazdálkodás előmozdítása érdekében
javasolom megvizsgálni egy életjáradék program indítását. A program keretében a
felajánlott lakásingatlanok holtig tartó életjáradék folyósítása mellett az önkormányzat
tulajdonába kerülnének.
Javasolom, hogy csak a teljes felújításra nem szoruló, legalább 4 lakásos társasházban
lévő, műemléki védettség alatt nem álló, bontásra nem kijelölt lakások kerülhessenek a
programban. Közülük is azok, amelyek per,- teher- és igénymentesek, kizárólagosan a
legalább 75 éves kérelmező, vagy a kérelmező és legfeljebb egy közeli hozzátartozója
tulajdonában vannak.
A lakástulajdon megszerzéséért az Önkormányzat életjáradék-fizetési kötelezettséget
vállal, ami a havi rendszeres életjáradékon kívül egyösszegű egyszeri díj.
A szerződés megkötésével a volt tulajdonos vállalja, hogy az Önkormányzat
tulajdonjoga az érintett ingatlanra bejegyzést nyerjen az ingatlan-nyilvántartásba.
Amennyiben a kérelmező (akár élete végéig) az ingatlanban marad, az ingatlant érintő
terheket is – ellenkező megállapodás hiányában – ő tartozik viselni
A javasolt rendelet szerint az életjáradék éves összege, ha a kérelmező a 75. életévét
betöltötte a forgalmi érték 3%-a. A legalább 80. éves kérelmező esetén 4%-a, 85. év
után pedig 5%-ra emelkedik.
Az egyszeri díj mértéke az érintett ingatlan forgalmi értékének az 5%-a.

A rendelet úgy lép hatályba, hogy legkorábban 2019-ben keletkezik az önkormányzatnak
járadékfizetési kötelezettsége.
Az életjáradék program elindítása a Fidesz-KDNP frakció javaslata.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől a javaslat megtárgyalását, a rendelet-tervezet elfogadását.

Eger, 2018. március 12.

Dr. Stefán Zoltán
tanácsnok

Bizottsági döntési javaslat
A Városi Szociális és Családügyi Bizottság támogatja Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének az életjáradéki szerződés-programról szóló rendelet
tervezete Közgyűlés elé terjesztését.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
rendelet-tervezete az életjáradéki szerződés-programról
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában eljárva a következő rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja a lakossági terhek enyhítése, lakásgazdálkodás lehetőségeinek bővítése
valamint az Önkormányzat lakásállományának a bővítése azáltal, hogy a rendeletben
meghatározott feltételekkel rendelkező lakástulajdonosok életjáradék folyósítása
ellenében átruházzák a tulajdonukat az Önkormányzatra.
Általános rendelkezések
2. §
A rendelet személyi hatálya Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel és a rendeletben meghatározott lakástulajdonnal rendelkező 75. életévüket
betöltött egri lakosokra terjed ki.
3. §

(1) A rendelet tárgyi hatálya a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 56. §
2.3.1. pontja szerinti teljes felújításra nem szoruló, legalább 4 lakásos társasházban lévő,
műemléki védettség alatt nem álló, az ingatlan-nyilvántartásba lakásként bejegyzett,
per,- teher- és igénymentes, kizárólagosan (1/1 tulajdoni hányadban) a kérelmező, vagy
a kérelmező és legfeljebb egy, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. szerinti
közeli hozzátartozója kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanra terjed ki.
(2) Az a lakás is per,- teher- és igénymentesnek minősül, amelynek tulajdoni lapjára
csak az Önkormányzatnak – a volt bérlakás megvásárlásához kapcsolódó jelzálogjoga
van bejegyezve.
A lakástulajdonért járó életjáradék összege, mértéke
4. §
(1) Életjáradékra az a kérelmező jogosult, aki lakását felajánlja az önkormányzat
részére, az ingatlant az önkormányzat elfogadja, és a felek erről életjáradéki
szerződésben megállapodnak.
(2) A kérelmező rendszeres, havi életjáradékra és egyszeri egyösszegű díjra is jogosult.
(3) Az Önkormányzat által fizetett, a lakástulajdon megszerzéséért járó járadék alapja
az érintett ingatlannak az 7. §. a) pontja szerinti értékbecslésben meghatározott
forgalmi értéke.
5. §
(1) Az egyszeri díj mértéke a forgalmi érték 5%-a, kifizetése az életjáradéki szerződés
megkötését követő 10 munkanapon belül történik.
(2) Az életjáradék mértéke (a továbbiakban: általános mérték) ha a kérelmező
a) a 75. életévét betöltötte: évente a forgalmi érték 3%-a,
b) a 80. életévét betöltötte: évente a forgalmi érték 4%-a
c) a 85. életévét betöltötte: évente a forgalmi érték 5%-a.
(3) Az életjáradékot havi egyenlő részletekben, a tárgyhónap 15-ig kell kiutalni.
(4) Két, ugyanazon ingatlanra szerződni kívánó, e rendeletben foglalt feltételeknek
megfelelő kérelmező esetén, közöttük az életjáradék és az egyszeri díj összegét
tulajdoni hányaduk arányában kell megosztani azzal, hogy
a) az életjáradékot a fiatalabb jogosult életkora alapján kell megállapítani, és
b) az egyik kérelmező halála után, az elhunytat illető életjáradék jogosultság, - a
jogosult életkora szerinti mértékben - átszáll a másik kérelmezőre.
(5) Az életjáradék- és az egyszeri díj mértéke a kérelmező nem 1/1 hányadú tulajdona
esetén a forgalmi értéknek a tulajdoni hányadhoz viszonyított, arányos részével
egyezik meg.
(6) A magasabb életkor elérése után az Önkormányzatot a következő év január
hónaptól terheli a magasabb összegű életjáradék fizetési kötelezettsége.
Az életjáradéki szerződés megkötése
6. §

(1) A lakás tulajdonosa az életjáradéki szerződés megkötésére irányuló szándékát az
Önkormányzat vagyonkezelő gazdasági társasága (a továbbiakban: Vagyonkezelő) felé
írásban jelzi tárgyév március 31-ig, illetve szeptember 30-ig.
(2) A kérelemhez 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatot kell
mellékelni.
7. §
A beérkező ajánlatokat a Vagyonkezelő a rendeletben szabályozottak alapján előkészíti
döntésre:
a) a kérelmek alapján az érintett ingatlanok felmérése céljából – szakértők
közreműködése mellett - helyszíni bejárást tart, melynek alapján tárgyév április
20-ig, illetve október 20-ig értékbecslést készít;
b) a benyújtott kérelmeket (ajánlatokat) összesíti, és az értékbecsléssel együtt – az
a) pontban feltüntetett határidő lejártától számított - 5 munkanapon belül
továbbítja a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája részére.
8. §
(1) A kérelmeket a Városi Szociális és Családügyi Bizottság véleményezi, ezt követően a
Városgazdálkodási Bizottság terjeszti a Közgyűlés elé. A Közgyűlés a bizottsági
javaslatok és az értékbecslés figyelembevételével valamint az Önkormányzat pénzügyi
lehetőségeinek függvényében dönt.
(2) A döntésről a kérelmezőt május 31-ig, illetve november 30-ig a Hivatal értesíti.
9. §
(1) A Közgyűlés döntése alapján megkötött életjáradéki szerződés tárgyév július 1-én,
illetve a következő év január 1-én lép hatályba, az Önkormányzat fizetési
kötelezettsége is ettől az időponttól keletkezik.
(2) Az életjáradéki szerződés megkötésének feltétele, hogy a kérelmező ugyanezen
időponttal feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy – saját
tulajdonjogának egyidejű megszüntetése és az életjáradéki jog bejegyzése mellett - az
Önkormányzat tulajdonjoga az érintett ingatlanra bejegyzést nyerjen az ingatlannyilvántartásba.
10. §
(1) A kérelmező írásban előterjesztett kérésére az életjáradéki jog biztosítására – a
kérelmező élete végéig – elidegenítési és terhelési tilalom is bejegyezhető az ingatlannyilvántartásba. Ilyen irányú döntéssel az Önkormányzat annak tűrésére is
kötelezettséget vállal, hogy a kérelmező élete végéig az érintett ingatlanban lakjon.
(2) Nem tagadható meg a bejegyzés, ha a kérelmező Eger városban nem rendelkezik
más ingatlanban a lakhatását biztosít tulajdonnal, tulajdonrésszel, vagy haszonélvezeti
joggal.
(3) Az elidegenítési és terhelési tilalomról a Városgazdálkodási Bizottság dönt.

11. §
(1) Amennyiben a kérelmező az ingatlanban lakik, az ingatlant érintő közüzemi
díjakat, karbantartási kiadásokat és - a társasházi felújítási alap kivételével – az egyéb
terheket ő tartozik viselni.
(2) Az ingatlan albérletbe nem adható, és csak az Önkormányzat engedélyével
fogadható be más (harmadik) személy az ingatlanba.
Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések
12. §
Az életjáradéki szerződést, a szerződés esetleges módosításait, illetve megszüntetését –
az Önkormányzat képviseletében eljárva – polgármester írja alá.
13. §
Tárgyévet követő év január 1-étől a tárgyévi költségvetés kihirdetéséig, a
költségvetésben az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályozás szerint kell
biztosítani a létrejött jogügyletekhez szükséges pénzügyi fedezetet.
14. §
Ez a rendelet 2018. augusztus 1-én lép hatályba.

Dr. Kovács Luca
jegyző

Habis László
polgármester
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Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és
szakellátások, valamint a gyermekjóléti alapellátások önköltségének
megállapításáról

Tisztelt Közgyűlés!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-a
valamint gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
147. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a fenntartónak a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások szolgáltatási önköltségét a tárgyév április 1jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható,
ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
A személyes gondoskodást nyújtó intézményeink, az Egri Szociális Szolgáltató
Intézmény és a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság a 2017. évi teljesítési adatok
figyelembe vételével elvégezte az egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások
önköltségének a vizsgálatát. Az önköltséget a 2017. évi teljesített szolgáltatási egységek
(fő, nap, adag, óra stb.) és a 2018. évi tervezett kiadások figyelembevételével kell
meghatározni a tárgyévre. A gyermekek átmeneti ellátását biztosító helyettes szülői
ellátásra az előző évben nem volt szükség, ezért önköltséget nem állapítottam meg.
Az önköltség a térítési díj megállapításának az alapja. A hatályos jogszabályok szerint a
legmagasabb térítési (intézményi) díj nem haladhatja meg az önköltséget.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önköltség számításról szóló határozati javaslatokat
fogadja el.

Eger, 2018. március 5.

Martonné Adler Ildikó

Határozati javaslatok:

1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a határozat melléklete szerint
megállapítja a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátások 2018. évi
önköltségét.

Megnevezés

Önköltség

Étkeztetés: ebéd
Étkeztetés: vacsora
Meleg étel házhoz szállítása
Házi segítségnyújtás: személyi
gondozás
Házi segítségnyújtás: szociális segítés
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Idősek nappali ellátása
Fogyatékosok
Nappali
Ellátó
Intézménye
Támogató szolgáltatás személyi
segítés
Támogató szolgálat keretében végzett
személyi szállítás kilométerdíja
Utcai szociális munka
Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli
menedékhely
Hajléktalanok ápoló-gondozó
otthona
Idősek ápoló-gondozó otthona,
alapszintű elhelyezés
Idősek ápoló-gondozó otthona
demens ellátás
Idősek ápoló-gondozó otthona,
emelt szintű elhelyezés
Egyszeri belépési díj

859,-Ft/adag
726,-Ft/adag
290,-Ft/háztartás
1961,-Ft/óra
1961,-Ft/óra
147,-Ft/nap
4320,-Ft/nap
3550,-Ft/nap
5484,-Ft/óra
1097,-Ft/km
2441,-Ft/óra
1881,-Ft/nap; 56430,-Ft/hó
6928,-Ft/nap; 207840,-Ft/hó
7688,-Ft/nap; 230640,-Ft/hó
7688,-Ft/nap; 230640,-Ft/hó
7688,-Ft/nap; 230640,-Ft/hó
650 000,-Ft

2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a határozat melléklete szerint
megállapítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 2018. évi
önköltségét.
Megnevezés
Bölcsőde: étkeztetés
Bölcsőde: gondozás
Családi bölcsőde: étkeztetés
Családi bölcsőde: gondozás
Játszóház: étkeztetés
Játszóház: gondozás
Szünidei étkeztetés
Napközbeni gyermekfelügyelet
Helyettes szülői ellátás
Családok átmeneti otthona
Család- és gyermekjóléti központ
Család- és gyermekjóléti szolgálat
Felelős:

Önköltség
1068,-Ft/nap
5678,-Ft/nap
2000,-Ft/nap
1966,-Ft/nap
1454,-Ft/nap
341,-Ft/óra
499,-Ft/adag
5061,-Ft/óra
0,-Ft
79491,-Ft/hó
14255,-Ft/fő; 8342,-Ft/alkalom
47546,-Ft/fő; 5349,-Ft/alkalom

Habis László polgármester megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Határidő: 2018. március 31.

3. számú napirend
Előterjesztés
szociális szolgáltatást biztosító
feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Tisztelt Közgyűlés!

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben rögzített
alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget
nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy
más okból származó problémáik megoldásában.
A nappali ellátást, mint szociális alapszolgáltatást a tizennyolcadik életévüket betöltött,
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegek részére Eger megyei
jogú városként köteles megszervezni és fenntartani.
A szakmai szabályok (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet) szerint a nappali ellátást biztosító
intézmény
a) az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak
megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
b) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet
biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,
c) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által
egyaránt elérhető módon működjön.
Nappali ellátás biztosítására az az intézmény alkalmas, amelyik rendelkezik
a) a közösségi együttlétre,
b) a pihenésre,
c) a személyi tisztálkodásra,
d) a személyes ruházat tisztítására,
e) amennyiben étkeztetést biztosít az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására
szolgáló helyiségekkel.
A szenvedélybetegek nappali intézményében többfunkciós helyiséget kell biztosítani,
melyben lehetőség van foglalkoztatás, szabadidős program lebonyolítására.
A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási idejét a helyi igényeknek
megfelelően kell meghatározni, de az napi hat óránál kevesebb nem lehet.
A nappali ellátás
a) tanácsadás,
b) készségfejlesztés,
c) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
d) idősek nappali ellátása kivételével étkeztetés,
e) esetkezelés,

f) felügyelet,
g) gondozás és
h) közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.
Szabadidős programok szervezésének minősül az is, ha az intézmény az ellátást
igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat,
tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez.
Az intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító
előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének
biztosítása, valamint a mentális gondozás.
A Főegyházmegyei Karitász Központ fenntartásában a RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat idén 20 éve működik Egerben.
Az intézmény három ellátást kínál a rászorulók számára: szenvedélybetegek nappali
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű szolgáltatások.
Nappali ellátás engedélyezett létszáma 35 fő, ugyanakkor 48 személlyel kötöttek ellátási
megállapodást (jogszabály lehetővé teszi), így biztosított, hogy a szolgáltatás
folyamatosan teljes kapacitással működjön. Közösségi ellátásban 63 fő veszi igénybe a
szolgáltatásokat.
A szolgálat egyházi tulajdonú ingatlanban működik.
Az intézmény működését 1998-2004. között önkormányzatunk már támogatta, 2013-ban
pedig feladatellátási szerződést kötöttünk 5 éves időtartamra. A feladatellátáshoz 2017
évben 3,5 millió forint hozzájárulást nyújtottunk.
A Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat utógondozással segíti a szenvedélybetegek
rehabilitációját, a társadalomba való reintegrációt. Az intézmény szervezett
foglalkozások és programok révén törekszik az életmód-változtatás ösztönzésére, a
visszaesés megelőzésére, továbbá a szenvedélybeteg családjának, hozzátartozóinak a
változásba való bevonására, egy minőségi élet megkezdésének támogatására.
A szolgálat nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, több általános- és középiskolával áll
kapcsolatban. A prevenciós foglalkozásokon a szerhasználat veszélyeire hívják fel a
fiatalok figyelmet, melynek eredményeként a szerhasználattal kapcsolatos attitűdjük is
változik.
A RÉV legújabb szolgáltatása az iskolai kihelyezett tanácsadás, ahol segítséget kérhetnek
a függőség kapcsán érintett, vagy veszélyeztetett személyek.
A Főegyházmegyei Katolikus Karitász a szenvedélybetegek nappali ellátásának
működtetését továbbra is vállalja az önkormányzattal együttműködve.
A 2018. évi költségvetésben 3 500 EFt támogatást fogadtunk el a feladatellátás
támogatására.
Tisztelettel kérem a Közgyűlés felhatalmazását az önkormányzati kötelező feladatot
jelentő szenvedélybetegek ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés aláírására.
Eger, 2018. március 7.
Habis László
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott, szenvedélybetegek nappali

ellátása biztosítására 2018. május 1-je és 2023. április 30-a közötti időre feladat-ellátási
szerződést köt az egri Főegyházmegyei Karitász Központtal. Felhatalmazza a
polgármestert az Ellátási Szerződés aláírására.

1. Melléklet:
Feladat-ellátási Szerződés

amelyet megkötött
egyrészről
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 3300 Eger Dobó István tér 2.
Adószáma: 15729325-210) továbbiakban: Önkormányzat –
képviseletében Habis László polgármester,
másrészről
Főegyházmegyei Karitász Központ Eger (székhely: 3300 Eger Szaicz Leo u. 7.
Adószáma: 18584556-1-10) továbbiakban: Karitász Központ –
képviseletében Árvai Ferenc karitász igazgató
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Sztv.) 57. § (1) bekezdés
j) pontja, 65/F. § (1) bekezdés b) pontja és a 86. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a
szenvedélybetegek nappali ellátása törvényi kötelezettségének teljesítése
érdekében
az alábbi tartalommal:

I.
1. Az Önkormányzat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
___/2018. (III. 29.) számú, valamint a Karitász Központ ezzel egyező döntése
alapján a szerződő felek az Sztv. által meghatározott szenvedélybetegek nappali
ellátása biztosítása érdekében feladat-ellátási szerződést kötnek.
2. A felek vállalják az együttműködés zavartalan biztosítása érdekében, hogy
szükség esetén egyeztetnek, ahol
 az Önkormányzatot a polgármester, operatív ügyekben Eger Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Irodavezetője,
 a Karitász Központot a karitász igazgató, operatív ügyekben a RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (RÉV) vezetője képviseli.

II.

Az ellátási szerződés keretében a Karitász Központ:
1. Szenvedélybetegek nappali ellátását nyújtja az Sztv-ben szabályozottak szerint
Eger városban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az ellátást önkéntesen
igénylők számára.
2. A feladatellátás során betartja, illetve betartatja az Sztv., valamint a végrehajtásra
kiadott jogszabályokban rögzített rendelkezéseket és szakmai követelményeket.
3. A Karitász Központ a Szenvedélybetegek nappali ellátása működtetését saját
fenntartású intézménye, a RÉV szervezeti keretén belül biztosítja, amelyet
Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával elfogad.
4. A Karitász Központ a vállalt feladatokra vonatkozó működési szabályzatokat az
Önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
5. A feladatellátásra igényelhető állami támogatást a Karitász Központ jogosult
igényelni és felhasználni.
6. A Karitász Központ kijelenti, hogy ismeri, és eleget tesz a feladat-ellátással
kapcsolatos nyilvántartási, adatkezelési és adatvédelmi kötelezettségének.

III.
Az ellátási szerződés keretében az Önkormányzata:
1. A II. fejezet 1-2 pontjában foglalt feladatok ellátásával megbízza a Karitász
Központot.
2. Az Önkormányzat a feladatok ellátásához segítséget nyújt a munkavégzéshez és
a külön jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatáshoz és statisztikai
adatgyűjtéshez szükséges információkat biztosítja.
3. Az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményeinek,
az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény, valamint a Gyermekjóléti és Bölcsődei
Igazgatóság munkatársai szükség esetén együttműködnek a feladat ellátásában.
4. Az Önkormányzat a jelen megállapodásban rögzített feladatellátáshoz 2018.
évben 3 500 000 Ft támogatást fizet meg, havi egyenlő részletekben, a tárgyhónap
10. napjáig, a RÉV 10700282-48854209-52000001 számú bankszámlájára.

IV.
A felek közötti kapcsolattartás:
1. A Karitász Központ által fenntartott RÉV a tevékenység során az ellátás
igénybevételének szabályait betartva rendszeresen kapcsolatot tart az Egri
Szociális Szolgáltató Intézménnyel, valamint a Gyermekjóléti és Bölcsődei
Igazgatósággal.
2. A Karitász Központ a jelen szerződésben vállalt feladat ellátásáról a tárgyévet
követő április hó 3o. napjáig írásos beszámolót készít az Önkormányzatnak,
amely tartalmazza az Önkormányzat által fizetett ellenérték felhasználásáról
készült beszámolót is.

3. A szolgáltatásért fizetendő térítési díj mértékét, a díj csökkentésének illetve
elengedésének eseteire és módjára vonatkozó szabályokat, az Önkormányzat
tájékoztatását követően a Karitász Központ állapítja meg.
4. A III. 4. pont szerinti hozzájárulás összegéről a felek évenként, a feladathoz a
költségvetési törvényben biztosított hozzájárulás ismeretében döntenek.
5. A szolgáltatást igénybe vevők a jogszabályokban biztosított lehetőségeken túl
panasszal fordulhatnak a Karitász Központ vezetőjéhez. A szolgáltatás nyújtása
során felmerülő panaszok kivizsgálását a Karitász Központ, mint fenntartó végzi,
a panasz kivizsgálásban tanácskozási joggal biztosítja az Önkormányzat
képviselőjének részvételét.

V.
1. Szerződő felek a jelen szerződést 2018. május 1. napjától határozott időre, 5 (öt)
év időtartamra, 2023. április 30. napjáig kötik. Az ellátási szerződés kölcsönös
szándék esetén meghosszabbítható. A szerződéshosszabbításra kizárólag
írásban, mindkét fél egyetértése esetén kerülhet sor.
2. A szerződés lejártakor, - amennyiben szerződéshosszabbítás nem történik –
szerződés megszűnik.
3. A felek az ellátási szerződést írásban, 90 napos határidővel, naptári év végére
mondhatják fel.
4. A szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél
magatartása a feladat ellátását lehetetlenné teszi, és ennek megszüntetésére és
következményeire a másik felet korábban írásban felhívta. Az azonnali hatályú
felmondást megelőzően egyeztetést kell tartani, ennek eredménytelensége
esetén kerülhet sor a szerződés felmondására, amelyet annak a másik fél által
történő átvételétől számított 30. napon kell felmondottnak tekinteni.
5. Szerződésszegés esetén Önkormányzat biztosítja a jelen szerződésben
meghatározott szolgáltatás, illetve ellátás folyamatosságát.
6. Felek a szerződést a helyben szokásos módon közzéteszik.
7. A szerződésszegésből eredő károkért a felek a Ptk. szerint járnak el. Jogvita esetén
kikötik az Egri Törvényszék illetékességét.
8. Jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és a többször
módosított Sztv. szabályai irányadók.
9. Felek a szerződést a szükséges egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal
egyezőt jóváhagyólag aláírják.

2018. __________________

Eger Megyei Jogú Város

Főegyházmegyei

Önkormányzata
képviseletében
Habis László polgármester

Karitász Központ Eger
képviseletében
Árvai Ferenc karitász igazgató

Felelős:

Határidő:

Habis László polgármester
megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető
2018. április 30.

A döntés végrehajtásának határideje: 2018. április 30.

4. napirend

Előterjesztés
a 2. sz. választókörzeti feladatok előirányzatának felhasználásáról

Tisztelt Bizottság!
A 2018. évi költségvetésben tervezett választókörzeti feladatok terhére Szucsik György
tanácsnok úr, a 2. sz. választókerület egyéni képviselője 100.000 Ft összeg felhasználását
kezdeményezi.
Az összeget 50.000 – 50.000 Forint megosztásban a Ney Ferenc Óvoda székhely és a
Farkasvölgyi Tagóvoda játszóudvarának felújítására dologi kiadásként kívánja
biztosítani. A támogatást az óvoda udvari árnyékoló és udvari játékok felújítására
fordítja.
A Városi Szociális és Családügyi Bizottság saját hatáskörben eljárva dönt az egyéni
képviselő választókerületi alapjának felhasználásáról.

Kérem a szükséges Bizottsági döntés meghozatalát.

Eger, 2018. március 8.

Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető

