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J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 14-i 
    rendkívüli  n y í l t ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi 
  Krisztián képviselık 

Dr. Ondok László aljegyzı 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket és Dr. Ondok László aljegyzı. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja. Ács Gyuláné képviselı jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. 
 
II. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Törökszentmiklós Rákóczi u. 2. szám alatt mőködı Idısek Bentlakásos 
Otthonának fenntartó váltásáról. 
 
Bana Lajosné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a képviselı-testület részére. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
18/2011.(VI.14.) sz. önkormányzati határozat 
A Törökszentmiklós Rákóczi u. 2. szám alatt mőködı Idısek Bentlakásos Otthonának 
fenntartó váltásáról 

 
1. Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jelen határozat mellékletét  
      képezı Ellátási szerzıdést jóváhagyja és kezdeményezi annak a Törökszentmiklós  
      Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa által történı jóváhagyását. 
 
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Társulási Tanácsban a feladatellátást átadó 

döntést szavazatával támogassa. 
 

Errıl értesül: 
1. Református Egyházközség Törökszentmiklós 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Ondok László aljegyzı 
4. Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
5. Szociális és Gyámügyi Iroda 
6. Városfejlesztési Iroda 
7. Irattár 
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18/2011.(VI.14.) sz. önkormányzati határozat melléklete 
 

E L L Á T Á S I   S Z E R Z İ D É S 
 

amely létrejött egyrészrıl a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
(székhely: 5200.Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 135/a., adószám: 15577654-1-16, 
képviseli:Dr. Juhász Enikı polgármester) a továbbiakban: Átadó,  
 
másrészrıl a Református Egyházközség (székhely: Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 114. 
képviseli: Szabó József elnök-lelkész) továbbiakban Átvevı, együttesen továbbiakban a 
Felek 
 
közötti az alábbi feltételekkel: 
 

1. Felek rögzítik, hogy Átadó fenntartója a Törökszentmiklós Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja, Idısek Bentlakásos Otthona, 
Törökszentmiklós, Rákóczi u. 22. szám alatti szolgáltatásnak. 

a.) Idısek Bentlakásos Otthona 26 férıhellyel üzemel 
 

Ellátási terület: Törökszentmiklós, Kengyel, Tiszabı, Tiszapüspöki, 
Tiszatenyı. 

 
2. Felek rögzítik, hogy az Átadó használatában áll a Törökszentmiklós, Rákóczi u. 22. 

szám alatti, 3057. hrsz alatt felvett ingatlan amely a Törökszentmiklós Város 
Önkormányzatának tulajdona. Az Önkormányzat külön szerzıdéssel adja az átvevı 
használatába az ingatlant. 

 
3. Jelen ellátási szerzıdéssel Átadó jogutódlással átadja Átvevınek az 1. pontban 

megjelölt szociális szolgáltatás fenntartói jogát 2011. 06. 30-tól  határozatlan idıre. 
 
4. Jelen szerzıdés közhasznú szerzıdésnek minısül, melynek alapján az Átadó, mint a 

társadalmi közös szükséglet ellátásáért felelıs szerv az 1. pontban meghatározott 
közhasznú tevékenységet Átvevınek átadja, Átvevı pedig 2011. 07.01-tıl a szerzıdés 
hatálya alatt vállalja az 1. pontban meghatározott közhasznú feladatok ellátását.  

 
Átadó jogai és kötelezettségei 
 

5. Az Átadó köteles az Átvevıt 2011. 06.30. napig birtokba helyezni. Átvevı a jelen 
szerzıdés aláírásának idıpontjától jogosult a használatba kapott ingatlanra a tényleges 
használatbavétel elıkészítése céljából belépni. Az Átvevı birtokba helyezésekor az 
átadás-átvétel tényérıl a Felek jegyzıkönyvet kötelesek felvenni, amelynek 
tartalmaznia kell a leltárjegyzéket az átadáskori mőszaki állapot feltüntetésével. Az 
ingatlanhasználattal kapcsolatos költségek az Átvevıt birtokba helyezése idıpontjától 
terhelik.  

 
6. Átadó vállalja, hogy 2011. 06.30. napig fennálló szállítói tartozásait teljesíti.  
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7. Átadó hozzájárul ahhoz, hogy Átvevı az 1. pontban meghatározott feladatokra a 
normatív állami hozzájárulást megigényelje. A Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján. 

 
8. Az ellátottak panaszaikat az ellátást végzı szociális intézmény vezetıjénél írásban 

érvényesíthetik. A panaszokat az intézményvezetı kivizsgálja és a beérkezését követı 
tizenöt napon belül köteles a panasztevıt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának 
eredményérıl, valamint intézkednie kell az esetleges hiányosságok megszüntetése 
felıl. Amennyiben az intézményvezetı határidıben nem intézkedik, vagy a 
panasztevı nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétıl számított 
nyolc napon belül Átvevıhöz, mint fenntartóhoz fordulhat. A panaszokról az 
intézmény vezetıje havonta összesítést készít és írásban megküldi Átvevınek, mint 
fenntartónak. Átvevı a panaszok kivizsgálásáról, a panaszokra vonatkozó megtett 
intézkedésekrıl az 1993. évi III. törvény 121. § (2) bekezdése h) pontjában foglalt 
tájékoztatási kötelezettségének eleget téve évente írásban tájékoztatja Átadót. Az 
ellátottak érdekeit képviselı ellátott-jogi képviselı nevét, címét és elérhetıségét az 
Átvevı az ellátás helyszínén jól látható helyen köteles kifüggeszteni.  

 
9. Az Átvevı az Átadó részére az 1993. évi III. törvény 121. § (2) bekezdése i) pontjában 

foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget téve évente egyszer, tárgyévet követı 
március 31. napig írásbeli és – szükség szerint – szóbeli beszámolót nyújt.  

 
Átvevı jogai és kötelezettségei 
 

10. Átvevı folyamatosan biztosítja az 1. pontban meghatározott ellátást és vállalja az 
átadás idıpontjában ellátottak további ellátását, amely során az ellátások átadás elıtti 
szakmai színvonala nem csökkenhet. A mőködési engedély módosításával járó 
szakmai profil csökkentéséhez, bıvítéséhez az Átadó elızetes hozzájárulása 
szükséges.  

 
11. Átvevı vállalja, hogy a szerzıdéskötést követı 60 munkanapon belül gondoskodik a 

mőködési engedély megszerzésérıl. A mőködési engedély megszerzésével járó 
költségek Átvevıt terhelik. Az Átadó mindent megtesz, hogy a mőködési 
engedélyeztetés eredményességét segítse.  

 
12. A használatba kapott ingatlan fenntartásával, mőködtetésével kapcsolatos közüzemi 

díjfizetési kötelezettségek Átvevıt terhelik. 
 

13. Átvevı az 1. pontban meghatározott intézményben foglalkoztatott dolgozókat teljes 
létszámban – változatlan bérrel és beosztással átveszi. Az átvett dolgozók 
közalkalmazotti jogviszonya az átadás idıpontjában szőnik meg, akiket átvevı 
munkavállalóként továbbfoglalkoztatja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv. 25/A §-a alapján. Amennyiben valamely dolgozó nem kíván a 
továbbfoglalkoztatással élni, akkor Átadó neki felmond. 

 
14. Felek kifejezetten deklarálják, hogy csak olyan eljárást tartanak elfogadhatónak és 

méltányosnak az átadás folyamán, amely a továbbfoglalkoztatást vállaló dolgozók 
jogait megóvja. Átvevı kötelezi magát arra, hogy a közalkalmazotti jogállás 
megszőnésével a munkavállalók korábban szerzett jogai nem csorbulnak. Továbbra is 
biztosítja számukra azokat a juttatásokat és egyéb jogosultságokat, amelyekre 
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közalkalmazotti jogviszonyban állóként jogot szereztek. Átvevı biztosítja az 1992. évi 
XXXIII. tv. 25/B §-ában, az 1993. évi III. tv. 94/L § (4) bekezdésében foglaltakat, 
valamint a szociális ágazatra vonatkozó végrehajtási rendeletben meghatározott 
kötelezı juttatásokat és költségtérítéseket.  

 
15. Átvevı vállalja hogy azt a dolgozót, aki nem nyilatkozik, vagy negatív tartalmú 

nyilatkozatot ad az Átvevınél történı továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban, az 
intézmény átvételétıl számított egy évig nem foglalkoztatja sem munkaviszonyban, 
sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, amennyiben mégis úgy a 
közalkalmazotti jogviszony megszőnésével kapcsolatos költségeket az átadó részére 
megtéríti.  

 
16. Átvevı felelısséggel tartozik a használatába adott ingatlanok rendeltetésszerő 

használatáért. Jelen szerzıdés megszőnése esetén Átvevı az átadási leltár alapján 
naturáliában számolva szabványhoz igazítva ugyanakkora eszközállományt szolgáltat 
vissza Átadónak, mint amekkora jelen szerzıdés hatályosulásával használatába kerül. 
A visszaszolgáltatás részleteirıl külön meg kell állapodni.  

 
A felek által végrehajtott beruházások következtében elıállott vagyongyarapodás 
elszámolása az alábbiak szerint történik:  
 
Az Átadó és Átvevı saját forrásaiból eszközölt vagyongyarapodást a forrást biztosító 
részére kell elszámolni. Pályázati forrásból elnyert támogatásokból megvalósuló 
vagyongyarapodás Átadót illeti meg, kivéve az önerıt, valamint a pályázati 
költségeket a speciális és egyházon belüli pályázatok kivételével. A Felek Átvevı saját 
forrásaiból eszközölt vagyongyarapodásnak tekintik különösen: gyülekezeti, 
egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati támogatások, egyházi segélyszervezetektıl 
kapott támogatások, belföldi és külföldi egyházi segélyszervezeti és alapítványi 
pályázatokból befolyó támogatások, belföldi és külföldi egyházi és nem egyházi 
magánszemélyektıl kapott támogatások.  
Az átadó nem gördít akadályokat a szolgáltatás/szolgáltatások (Nappali ellátás, 
támogató szolgáltatás, idısek klubja, házi segítségnyújtás) további fejlesztése elé. 

17. Átvevı kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott feladat ellátására vonatkozó 
jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket ismeri, 
betartja és betartatja.  

 
18. Az Átvevı a szociális szolgáltatások elérhetıségérıl, az igénybevétel módjáról és 

feltételeirıl a helyben szokásos módon folyamatosan tájékoztatja a lakosságot és az 
érintett önkormányzatot.  

 
19. Az átvevı az ellátottakkal kapcsolatos tájékoztatási, értesítési, valamint nyilvántartási 

és adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, illetve gondoskodik ezek teljesülésérıl, az 
adatkezelés és az adatvédelem szabályait ismeri és betartja, illetve betartatja.  

 
20. Átvevı a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

92/C § (1) bekezdése alapján az alábbi fenntartói jogosítványokkal rendelkezik:  
 

• meghatározza konkrét összegben az intézményi térítési díjat 
• gondoskodik a szakemberek képzésérıl, továbbképzésérıl 
• az intézmény dolgozói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat 
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• kikéri az ellátottak országos érdek-képviseleti szervezete területileg illetékes 
szervének véleményét az intézmény mőködését érintı lényeges döntés 
meghozatala elıtt (lényeges döntéshozatalnak minısül különösen az intézmény 
megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatása) 

• gondoskodik az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatának, szakmai 
programjának, szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében házirendjének 
elkészítésérıl 

• biztosítja az intézmény gazdálkodásának és mőködésének törvényességét. 
 

 
21. Átadó és Átvevı megállapodnak abban, hogy Átvevı a református szellemiséget az 

intézményben megjeleníti, azzal, hogy az ellátást igénybe vevık/intézmény dolgozói 
szabad vallásgyakorláshoz főzıdı jogait Átvevı tiszteletben tartja. 

 
Jogviszony megszőnése 
 

22. A szerzıdés megszőnik, amennyiben az Átvevı, 1. pontban megjelölt intézményre 
vonatkozó mőködési engedélyét visszavonják, illetve mőködési engedélyének hatálya 
megszőnik. 

 
23. Jelen szerzıdést mindkét fél felmondhatja tárgyév december 31-i hatállyal legkésıbb 

tárgyév március 31-ig, melyet az Átadó részérıl az érintett önkormányzat jogosult 
kezdeményezni.  

 
24. Jelen szerzıdést Átvevı jogutódlással nem ruházhatja át más jogi személyre a jelen 

szerzıdésben foglalt feltételek megtartásával, amennyiben ehhez az Átadó vagy 
jogutódja elızetesen nem járult hozzá. 

 
25. Jelen szerzıdés megszőnése esetén az Átvevı sem cserehelyiség biztosítására, sem 

pedig kártérítésre vagy kártalanításra nem tarthat igényt sem Átadóval, sem annak 
jogutódjától. Jelen szerzıdés megszőnésekor Átadó köteles visszavenni az ellátottakat 
és továbbmőködtetni az 1. pontban meghatározott szolgáltatásokat. 

 
26. Jelen szerzıdés megszőnése esetén az Átvevı köteles az ingatlant – amennyiben a 

visszaadás idıpontjában az átadáskori állapothoz képest állagromlás következett be 
(ide nem tartozik a természetes állagromlás esete) – legalább a szerzıdés 
megkötésekor meglévı eredeti állapotnak megfelelı állapotban az Átadó 
rendelkezésére bocsátani. 

 
27. Felek az érintett önkormányzat részvételével évente közösen értékelik a jelen 

szerzıdéssel átadott feladat szakmai megvalósításának és az ellátottak jogainak és 
érdekeinek teljesülését. Az értékelés idıpontját és feltételeit a Felek elızetesen 
egyeztetik. 

 
28. Felek kijelentik, hogy vitás ügyeiket – beleértve a felmondásra esetlegesen okot adó 

körülményeket is – peren kívül, megegyezéssel kívánják megoldani. 
 

29. Jelen szerzıdés 2011. 06.30. napon lép életbe. 
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30. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. és a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. tv. 
szabályai az irányadók. 

 
31.   a) Felek tudással bírnak arról, hogy a szerzıdésben szereplı feladatellátást szolgáló 

vagyon és a feladatellátást szolgáló ingóságok Törökszentmiklós Város 
Önkormányzata tulajdonában vannak, ezért ezen szerzıdés Törökszentmiklós Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének jóváhagyásával lép életbe. 

  
 b) Miután a feladatellátást szolgáló vagyon és ingóságok Törökszentmiklós Város 
Önkormányzata tulajdonában vannak, ezért a vagyonnal és az ingóságokkal 
kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesítésérıl, a felújítási, karbantartási 
munkálatok elvégzésérıl az 1. pontban meghatározott közhasznú feladat ellátásához 
biztosítandó támogatásokról a Tulajdonos és az Átvevı külön megállapodásban 
rendelkeznek. 
 

Törökszentmiklós, 2011. __________ 
 
 
______________________      _____________________ 
          átadó                  átvevı 
 
 
Záradék:  
 
Fenti ellátási szerzıdést Kuncsorba Község Önkormányzata, mint tulajdonos, ____________ 
számú határozatával jóváhagyta. Kuncsorba Község Önkormányzata hozzájárul a feladatok 
Református Egyházközség által ellátási megállapodás alapján történı ellátásához.  
 
 
Egyéb bejelentés: 
 
Szeremi Krisztián: kérdezi, hogy a Felszabadulás út 53. szám elıtt miért vágták a négy 
akácfát, a tuskókkal mi lesz és lesz-e helyette ültetve fa? 
 
Rédai János: az áramszolgáltató szólt, hogy a fák ágai belelógnak a villanyvezetékbe. Vesze 
László mőszaki fıelıadó kiment az E.ON dolgozóival a helyszínre megnézni, hogy lehetne 
azt megoldani, mivel sőrőn ki kellett jönniük áramkimaradás miatt. Késıbb szerzett tudomást 
róla, hogy a fákat nem gallyalták, hanem kivágták. 
 
Szeremi Krisztián: kérdezi, hogy ki hozta meg ezt a döntést? 
 
Rédai János: ott a helyszínen az E.ON dolgozói és a mőszaki fıelıadó. 
 
Szeremi Krisztián: úgy tudja, hogy a szolgáltató képviselıi csak gallyalást kértek. 
 
Rédai János: Vesze László közölte vele, hogy gallyalás közben derült ki, hogy korhadtak a 
fák és azért lett kivágva. Utána a tulajdonos felhívta telefonon, és kifogásolta, hogy miért 
vágták ki a fákat. 
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Bana Lajosné: a közterületen lévı fa nem a tulajdonosé. 
 
Rédai János: a közterületen lévı fa az önkormányzat tulajdona és az rendelkezik felette. 
 
Szeremi Krisztián: kérdezi, hogy hova lett a kivágott fa? 
 
Rédai János: úgy tudja, hogy oda lett adva annak a személynek, aki a hivatalnak 
szerszámnyeleket készít. Kiment a helyszínre meggyızıdött róla, mi történt. 
 
Megköszöni a megjelenést, az ülést 10 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Ondok László :/ 
    polgármester        aljegyzı 
 


