Kivonat
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2014. (XII.15.) KT. sz. határozata
Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2015.
január 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan
megállapodást kíván kötni a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási
Intézményfenntartó Társulással a támogató szolgáltatás Bocskaikert községben történő
ellátására

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Hajdúhadházi Mikrotérségi
Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulást. Felhatalmazza a polgármestert a
határozat 1. számú mellékletét képező megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szőllős Sándor polgármester
138/2014. (XII.15.) KT. sz. határozat 1. számú melléklete
MEGÁLLAPODÁS

Támogató szolgáltatás Bocskaikert községben történő ellátására
Amely létrejött egyrészről a
HAJDÚHADHÁZI
MIKROTÉRSÉGI
SZOCIÁLIS
GONDOZÁSI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS (Hajdúhadház, Bocskai tér 1.)
Képviseli: Csáfordi Dénes Társulás Elnöke,
mint a feladat (szociális alapszolgáltatás) ellátója, a továbbiakban Ellátó,
és másrészről
BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Bocskaikert, Poroszlay u. 20)
Képviseli: Szőllős Sándor Polgármester, a továbbiakban Ellátott
között, az alábbi feltételekkel:
1.) Az Ellátó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv (a
továbbiakban:Szt.) 65/C. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM.
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rendelet 39/A-39/D. §-ában meghatározott „Támogató szolgáltatás” igénybevételével
kapcsolatos feladatokat Bocskaikert község közigazgatási területére vállalja.
2.) Ennek részeként az Ellátó:
a.) Az ellátó a támogató szolgáltatás szociális alapszolgáltatást a Hajdúhadházi Mikrotérségi
Szociális Gondozási Központon keresztül - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv (a továbbiakban:Szt.) 65/C. §-a és a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.)
SzCsM. rendelet 39/A-39/D. §-ai alapján - gondoskodik a szakmai program végrehajtásáról
tanácsadás, információs szolgálat vonatkozásában.
b.) Kinyilatkozza, hogy a támogató szolgálat szociális szolgáltatásra vonatkozó külön
jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket betartja.
c.) A statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat az Ellátott rendelkezésére bocsátja.
d.) Külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz.
e.) A szociális alapszolgáltatás ellátottai részéről felmerülő panaszokat felülvizsgálja, és
amennyiben azok megalapozottak, saját hatáskörében gondoskodik orvoslásukról.
3.) Az Ellátó biztosítja, hogy a szolgáltatás igénybevevői és potenciális igénybevevői
esetében az információnyújtás meghatározó eleme a fogyatékossággal kapcsolatos
ellátásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos információk átadása.

4.) Az Ellátó vállalja, hogy a fogyatékkal élő személyeket érintő eseményekről,
szolgáltatásokról, juttatásokról információt szolgáltat a rendelkezésre álló és folyamatosan
frissített és bővített adatbázisból.
5.) Az Ellátó vállalja, hogy amennyiben a szolgálatnak nem áll módjában információt
szolgáltatni, úgy az ügyfél részére az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít.
6.) Az Ellátó vállalja, hogy a speciális szolgáltatások (fogyatékkal élők egyéni
szükségletének megfelelő fizikai állapot megőrzése, fejlesztése, a képességek, készségek
fejlesztése) vonatkozásában, hogy az igénybevevő ellátottat otthonán kívül az ellátottak
számára nyitva álló helyiség 4242 Hajdúhadház Kazinczy u. 2. szám alatt kapacitásának
mértékétől függően speciális képesítéssel rendelkező szakember segítségével ellátja.
7.) A Ellátott vállalja, hogy a Bocskaikert Humán Szolgáltató Központ által nyújtott házi
segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás keretei között, az igénybevevők számára biztosítja a
támogató szolgálat feladatellátásába tartozó személyi segítő szolgálat feladatainak ellátását
közigazgatási területén.
8.) Az Ellátott vállalja, hogy a Bocskaikert Humán Szolgáltató Központ által nyújtott
tanyagondnoki szolgálat szociális alapszolgáltatás keretein belül biztosítja az igénybevevők
számára a támogató szolgáltatás szállító szolgálat feladatainak ellátását közigazgatási
területén.
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9.) Az Ellátó és az Ellátott rögzíti, hogy a fent meghatározott feladatok ilyen formában
történő ellátása esetén egymással szemben finanszírozási kötelezettségük nem merül fel.
10.) A megállapodás 2015. január 01. napjától 2015. december 31. napjáig jön létre.

11.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Hajdúhadház, ……………………

Szőllős Sándor

Csáfordi Dénes

Bocskaikert Község Polgármestere

Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális

Ellátott képviselője

Gondozási Intézményfenntartó Társulás
Elnöke
Ellátó képviselője

Bocskaikert, 2015. február 25.
A kivonat hiteléül:

Gonda Lajosné
jegyzőkönyvvezető
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