Előterjesztés
a
Képviselő-testület 2017. március 23-i ülésére
Előterjesztés a Pelikán Kft. 2017. évi ellátási szerződéséről
Jánoshalma Város 2017. évi költségvetésének elfogadását követően ellátási szerződést szükséges kötni
- mely egyben közhasznú megállapodás is - a Pelikán Kft- vel, az Önkormányzat kötelező és nem
kötelező feladatainak ellátására. A szerződés tervezetét a melléklet tartalmazza
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) Szt. 120. §
értelmében a települési önkormányzat más fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja
a kötelezően ellátandó szociális szolgáltatásokat.
Az Szt. 89. § (1) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége a
település lakosságára, valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki.
Az Szt. 86. § (1) értelmében a települési önkormányzat köteles biztosítani:
étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítéshez való hozzáférést, idősek nappali ellátását,
Szt. 67. § (1) értelmében az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes
személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való
ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról,
valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben
kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. A 68. § (5) bekezdése szerinti
személy ellátása esetén az ellátás tartalmát a 94/B., illetve 94/D. § szerinti megállapodás határozza
meg.
A közhasznú megállapodás egyeztetésre került a Kft. ügyvezető igazgatójával.
Szempont neve
1
Hatékonyság
az idős, magukról gondoskodni nem tudó lakosok megfelelő
ellátásban részesülnek
2
Gazdaságosság
nem értelmezhető
3
Eredményesség
magas színvonalú szolgáltatást kapnak az ellátottak
4
Fenntarthatóság
nem értelmezhető, mivel nem tud fenntarthatóvá válni
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az ügyet
megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, jóváhagyja Jánoshalma Város
Önkormányzata és a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. között létrejött
2017. évi ellátási szerződést, mely egyben a közhasznú megállapodás a melléklet szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Jánoshalma, 2017. március 16.

Kiss György
levezető elnök
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

Madarász Attila
elnök
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság

Szerződés száma: PKFT/E/1/2017/III/24

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
módosításokkal egységes szerkezetben

amely létrejött,
Jánoshalma Városi Önkormányzat (Továbbiakban: Önkormányzat)- képviselője: Czeller Zoltán
polgármester, 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. adószám: 15724911-2-03,
valamint a
Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (Továbbiakban: Kft.) - képviselő:
Ádám Tamásné ügyvezető igazgató, 6440 Jánoshalma, Hunyadi u. 2., adószám: keretében működtetett
Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény (együttesen a továbbiakban : Felek)
között az alábbi feltételekkel
1. A Kft. feladatai, feladat- ellátási helyenként:
Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény
Székhely: 6440 Jánoshalma, Hunyadi u. 2.
Szakosított ellátás: Idősek otthona
Szociális alapszolgáltatások:
Szociális étkeztetés népkonyha nélkül
Házi segítségnyújtás
Nappali ellátást nyújtó intézmény:
Idősek klubja
Nappali melegedő
Szakosított ellátás:
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény:
Éjjeli menedékhely
2. Az Önkormányzat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. (Továbbiakban: Civil tv.) törvény, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Továbbiakban: Mötv.). 6.§ c) pontjában, a 13. §
(1) 8. pontban és a 143. § (4) bekezdése, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (Továbbiakban: Szt.) 86. § (1) és (2) b) pontjában meghatározott kötelezettségek,
a szociális ellátásról való gondoskodási feladatainak ellátására, jelen megállapodás 5. pontjában
meghatározott körét, az e megállapodásban foglaltak szerint a Kft. útján látja el.
3. A Kft. vállalja az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak, alapítása során meghatározott
alap, kiegészítő és célszerinti tevékenységek maradéktalan ellátását a 4. pontban részletezettek
szerint. A szociális szolgáltatások és ellátások szakszerű, színvonalas és folyamatos ellátását.
4. A társaság tevékenysége
A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Civil tv.) meghatározott közhasznú tevékenységet
folytatja:
a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
b) szociális tevékenység, időskorúak gondozása
A társaság az általa folytatott közhasznú tevékenysége során az alábbi olyan közfeladatot látja el,
amelyekről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály szerint valamely állami
szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia (közhasznúság):
A) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ebből
közfeladat: - Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról gondoskodás (1993. évi III. tv. 88.
§.)
B) Szociális tevékenység, családsegítés időskorúak gondozása ebből közfeladat:

- Szociális ellátás, szociális ellátás feltételeinek biztosítása (1990. évi LXV. tv. 8. §., 1949. évi XX. Tv.
35. §. /1/ bek., 1993. évi III. tv. 2. §., 1990. évi LXV. tv. 70. §.)
- Szociális alapellátás, szociális szakellátások (1990. évi LXV. tv. 70. §. 1993. évi III. tv. 56. §.)
- Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások (1993. évi III. tv. 86. §.)
- Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról gondoskodás (1993. évi III. tv. 86-87. §.)
5. A társaság az alábbi TEÁOR ’08 szerinti közhasznú tevékenységeket folytatja:
87.30.08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (közhasznú fő tevékenység)
70.22.08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
86.90.08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
87.10.08 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.90.08 Egyéb bentlakásos ellátás
88.10.08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
88.99.08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A társaság a fenti tevékenységeken belül az alább részletezett feladatokat látja el:
5.1. Szociális alap- és szakellátás:
- házi segítségnyújtás
- nappali ellátás
- éjjeli menedékhely (térségi)
- nappali melegedő (térségi)
5.2. Szociális szakellátás
- időskorúak szociális otthona
6. A szociális ellátás formája, az ellátásban részesítendők köre, száma:

Ellátási forma

Ellátottak köre

Ellátottak száma

Ellátási terület

Idősek otthona

időskorúak

75 fő

Magyarország egész
területe

Szociális étkeztetés
népkonyha nélkül

időskorúak

90 fő

Jánoshalma Város
közigazgatási területe

Házi
segítségnyújtás

18 fő

Jánoshalma Város
közigazgatási területe

Idősek klubja

25 fő

Jánoshalma Város
közigazgatási területe

Hajléktalanok éjjeli
menedékhelye

18 éves kortól
Jánoshalma
lakosai

10 fő

Hajléktalanok
nappali melegedője

18 éves kortól
Jánoshalma
lakosai

10 fő

Jánoshalma Város
közigazgatási területe
Jánoshalma Város
közigazgatási területe

7. A Kft. kijelenti, hogy a jelen ellátási szerződéssel ellátott szociális szolgáltatások és ellátásokra vonatkozó
külön jogszabályokat, szakmai követelményeket, valamint a nyilvántartási kötelezettségeket ismeri,
azokat betartja.
8. A Kft. vállalja, hogy az ellátást és az ellátottak felvételét a szociális törvény, vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelően végzi.

A Kft. vállalja, hogy az ellátást kérelmezőt tájékoztatja a Szt. 95. § (1) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően. Az ellátottakkal a Kft. ellátási szerződést köt.
Az Önkormányzat a Szt. 89. § (1), a Szt. 86. § (1) b), c) (étkeztetés, házi segítségnyújtás), 86. § (2) b)
(idősek nappali ellátása), Szt. 114. § (3) a), (A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, a)
aki jövedelemmel nem rendelkezik, bentlakásos ellátás esetében a 119. § (2) bekezdése szerinti
jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.) foglalt kötelezettsége értelmében azon ellátottak esetén, akik
a teljes térítési díjat megfizetni nem tudják, a Kft. számára a térítési díjat számla ellenében, számlarészletező melléklettel kiegészítve szolgáltatásonként - a számlán feltüntetett határidőig
megfizeti.
A Kft. negyedévente utólagosan köteles tájékoztatni a Képviselő- testületet azokról az ellátottakról,
akik a teljes térítési díjat megfizetni nem tudják, illetőleg arról, hogy ez mekkora pénzügyi
többletköltséggel jár az önkormányzat számára.
9. A Kft. tudomásul veszi, hogy az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a
személyi térítési díj összegének csökkentését vagy elengedését kérheti Jánoshalma Város Képviselőtestületéhez benyújtott kérelemmel. A Képviselő- testület a térítési díj összegéről határozattal dönt, és
a különbözetet az Önkormányzat 30 napon belül átutalja a Kft. bankszámlájára.
10. A Kft. vállalja, hogy a házi segítségnyújtás keretein belül szakértőként közreműködik a Szt. 42. § (2) b)
pontjában foglalt kötelezettség ellenőrzése esetén, azaz az „ápolást végző személy a kötelezettségét
nem teljesíti.”
11. Jelen szerződést az Önkormányzat jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha a Kft. az e szerződésben
vállalt kötelezettségének bizonyíthatóan, önhibájából tartósan nem tesz eleget, és ezáltal az ellátásra
jogosultak ellátása veszélybe kerül. Ebben az esetben az Önkormányzat köteles biztosítani a
folyamatos ellátást, és az ezzel kapcsolatosan felmerült többletköltségeinek megtérítését kérheti a Kfttől.
A szerződést mindkét fél 6 hónappal előbb az év végére felmondhatja. A felmondást indokolni kell.
12. Jelen szerződés mindaddig hatályos, amíg a Kft- ben az önkormányzati üzletrész mértéke 75 % alá nem
csökken.
A feltételek megváltoztatása esetén az Önkormányzat köteles legalább 6 hónappal korábban
szándékáról értesíteni a Kft- t. Ettől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek.
13. A Felek tudomásul veszik, hogy az idősek otthonában a panaszok érvényesítését az érdekképviseleti
fórum kivizsgálja, és intézkedést tesz. Érdekképviseleti fórum tagjai:
- választás alapján az intézményi ellátást igénybe vevők: 2 fő
- választás alapján az intézmény dolgozóinak képviseletében: 1 fő
- kijelölés alapján az intézményt alapító képviseletében 1 fő szociális tanácsnok
- ellátottak hozzátartozói képviseletében: 1 fő
Amennyiben a kivizsgálás után a panaszt a fórum önmaga megoldani nem tudja, úgy írásban az
Önkormányzattal közli.
14. A Kft. ügyvezetője köteles évente egy alkalommal beszámolni a Kft. gazdálkodásáról– különös
tekintettel az Önkormányzat által adott támogatások összegére –, valamint a beszámolóban
tájékoztatást adni a szakmai munkáról.
15. A Kft. adatszolgáltatási kötelezettségének önállóan tesz eleget, illetve az önkormányzat részére a
statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat megadja.
16. Az Önkormányzat a jelen ellátási szerződés alapján végzett feladatok ellátásához kapcsolódóan a
támogatás összegét 2017. évben 43 487 eFt- ban határozza meg.
Jelen megállapodás 6. pontjában rögzített felad- ellátási formákhoz 2017. évben az alábbi támogatási
összegeket nyújtja:

Ellátási forma

Működési engedélyben
szereplő ellátottak száma

Támogatás
összege

Idősek otthona:

75 fő

15 825 eFt

Szociális étkeztetés népkonyha
nélkül

90 fő

6 784 eFt

Házi segítségnyújtás

18 fő

4 876 eFt

Idősek klubja

25 fő

9 045 eFt

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

10 fő

2 766 eFt

Hajléktalanok nappali melegedője

10 fő

4 191 eFt

17. A támogatás tárgyhavi összegét az Önkormányzat, Jánoshalma Városi Önkormányzat 2016. évi
költségvetési előirányzatokról szóló 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete 10.§ (1) értelmében a
hónap 15. napjáig teljesíti átutalással.
18. A Kft. az időskorúak szociális otthona, idősek klubja, szociális étkeztetés népkonyha nélkül, házi
segítségnyújtás, éjjeli menedékhely, hajléktalanok nappali intézményi ellátása állami alap normatíváját
közvetlenül igényli meg a Magyar Államkincstár Bács- Kiskun Megyei Igazgatóságától.
19. A Kft. vállalja, hogy üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a közhasznú tevékenysége érdekében
folytat.
20. Az Szt. 92/B §- ában szabályozott állami fenntartói kötelezettségeket az önkormányzat gyakorolja.
21. A közhasznú feladatok ellátása érdekében az Önkormányzat térítésmentesen használatába adja a Kft.
részére az alábbi ingatlanait:
a) 6440 Jánoshalma, Hunyadi u. 2.,
HRSZ:
4204/A/1,
4204/F/1
b) 6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93.,
HRSZ: 2205/2
21.1. A Kft. Jánoshalma Városi Önkormányzat önkormányzati lakások bérletéről szóló többször
módosított 14/2006. (V.25.) önkormányzati rendelete alapján az alább felsorolt ingatlanok után bérleti
díjat fizet:
6440 Jánoshalma, Hunyadi u. 2.,
HRSZ: 4204/B/1, 4204/B/2, 4204/B/3, 4204/B/7, 4204/B/8, 4204/B/9, 4204/D/1, 4204/D/2, 4204/D/3
Felek az ingatlanokon, a használat során felmerülő 100.000.-Ft.-ot meghaladó karbantartási munkákat
külön megállapodásban rögzítik.
22. Az Önkormányzat kijelenti, hogy mindaddig, amíg jelen megállapodás érvényben és hatályban van, az
fentiekben felsorolt közhasznú tevékenység körébe eső szolgáltatásokra más gazdálkodó szervvel, vagy
közhasznú társasággal szerződést nem köt.
23. Felek megállapodnak abban, hogy a Kft. a dolgozóinak a munkaidejét, pihenőidejét, előmeneteli és
illetményi rendszerét a Szt. 94/L § (4) bekezdés alapján biztosítja.
24. Felek megállapodnak abban, hogy jelen ellátási szerződés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény közhasznú
szervezetekre vonatkozó szabályai szerint közhasznú megállapodásnak is minősül.
25. Jelen szerződés aláírásával az PKFT/E/1/2016/III/24 számú, 2016. március 29. napján kelt megállapodás
és annak módosításai hatályukat vesztik.

26. Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a Képviselő- testület
…/2017.(III. 23.)Kt. sz. határozatával történő jóváhagyása után aláírták.
Jánoshalma, 2017. március 24.

Czeller Zoltán
polgármester

Jogilag ellenjegyezem:

Dr. Benda Dénes
címzetes főjegyző

Ádám Tamásné
ügyvezető igazgató

Pénzügyileg ellenjegyezem:

Tóth Erika
osztályvezető
2017.03.24.

