Ikt.szám: I/E/……../2019.
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.,
statisztikai számjele: 15416566-8411-321-17, bankszámlaszáma: 11746005-15416566,
adószáma: 15416566-2-17) képviseli: Ács Rezső polgármester, mint Megbízó (a
továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (székhelye:
7100 Szekszárd, Munkácsy Mihály u. 7/a., adószáma: 18743175-1-17, bankszámlaszáma:
10701214-69623233-51100005), képviseli Kálóczi Andrea intézményi igazgató, mint
Megbízott (a továbbiakban: RÉV) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I. Előzmények
I.1.

Szerződő felek rögzítik, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.
december 18. napján ellátási szerződést kötött a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal
(a továbbiakban: Alapítvány) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 65/A és 65/F. § keretében a
szenvedélybetegek és hozzátartozóik nappali és közösségi ellátására, valamint
alacsony küszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatások ellátására. Az Alapítvány ezen
ellátások biztosításáról a fenntartásában lévő a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat Szekszárd intézményen keresztül gondoskodott.

I.2.

A RÉV képviselője 2019. március 11-én kelt levelében arról tájékoztatta az
Önkormányzatot, hogy 2019. március 1. napjától a RÉV a Pécsi Egyházmegye által
alapított Szent Anna Római Katolikus Gondnokság működtetésébe került, erre
tekintettel kérte az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés módosítását. A
fenntartóváltásra, illetve az ellátási szerződésben a szerződő fél változására
tekintettel az Önkormányzat ellátási szerződést köt a RÉV-vel az alábbiak szerint:
II. A szerződés tárgya

II.1.

Jelen ellátási szerződést a Felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése, valamint az Szt. 120. §-ának felhatalmazásai
alapján kötik meg.

II.2.

Jelen ellátási szerződés alapján a Pécsi Egyházmegye (székhelye: 7621 Pécs, Dóm tér
2., adószáma: 19942054-1-02) fenntartásában lévő RÉV az Szt. 65/A. § és 65/F. § (1)
bekezdés b) pontja keretében vállalja Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási
területén a szenvedélybetegek (alkohol, kábítószer-, gyógyszer-, stb. függőségben
szenvedők) és hozzátartozóik nappali és közösségi ellátását, valamint hogy alacsony
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küszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen:
szenvedélybeteg-ellátás) indít és biztosít széles rétegek számára szakemberek és
önkéntes segítők bevonásával és kapcsolatrendszerük támogatásával.
II.3.

A működési engedélyben engedélyezett férőhelyek száma Tolna megye ellátási
területére vonatkozóan a szenvedélybetegek nappali ellátására 70 fő, a
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás tekintetében az évi vállalt
feladatmutató 50 feladategység.

II.4.

A RÉV nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott tevékenység
folytatásához szükséges engedélyekkel, egyéb dokumentumokkal rendelkezik és
a működtetéshez szükséges feltételeket folyamatosan biztosítja.

II.5.

A RÉV által nyújtott szolgáltatások minden igénybevevő részére térítésmentesek.

II.6.

A RÉV kijelenti, hogy a tevékenységére és a jelen szerződésben meghatározott
szociális
szolgáltatásokra,
nyilvántartási
kötelezettségére
vonatkozó
jogszabályokat, szakmai követelményeket ismeri, azokat tevékenysége, valamint jelen
szerződés teljesítése során betartja, együttműködik az Önkormányzattal. Az
Önkormányzat biztosítja az esetleg szükségessé váló konzultációkat és az elvárható
együttműködést.

II.7.

A RÉV vállalja, hogy az Önkormányzattal együttműködve a városban működő
egészségügyi, oktatási és szociális intézményeket, továbbá a háziorvosokat
tájékoztatja a RÉV működéséről és ajánlja szolgáltatásait. A RÉV vállalja továbbá, hogy
Szekszárd Megyei Jogú Városban együttműködik a hasonló tevékenységet végző
állami és az egyéb karitatív civil szervezetekkel.

II.8.

A RÉV a vállalt tevékenységet a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelő
képzettséggel rendelkező és létszámú alkalmazottal végzi, ezen kívül megbízási
szerződéssel más szakembereket is alkalmazhat.

II.9.

A RÉV a szolgáltatásait igénybe vevők számának alakulásáról a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 79. §-a, illetve 10. számú melléklete,
valamint a hatályos jogszabályokban foglaltak szerinti nyilvántartást vezet, amelyről
igény szerint, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja az Önkormányzatot.

II.10. A RÉV köteles az ellátottat a felvételkor, illetőleg az ellátás előtt tájékoztatni az
ellátotti jogokról, azok érvényesítésének lehetőségeiről, illetve az intézmény
házirendjéről.
A ellátott jogosult az ellátással kapcsolatban az ellátottal kötött megállapodásban
foglaltak szerint panaszt tenni. A panasz kivizsgálásának részletes szabályait az
ellátottal kötött megállapodás rögzíti. A RÉV köteles a panasz kivizsgálását követő
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10 munkanapon belül írásban tájékoztatni az Önkormányzatot a panaszról, annak
kivizsgálásáról és a vizsgálat eredményeiről.
II.11.

A RÉV minden év február 28. napjáig beszámol az előző évi működéséről, amely
magában foglalja az Önkormányzat által az előző évben nyújtott támogatás
felhasználását is. A RÉV a beszámolóval egyidejűleg az Önkormányzat illetékes
szerve elé terjeszti a tárgyévi támogatásra vonatkozó igényét, amely tartalmazza a
működés várható költségeit költségnemenként lebontva.

II.12.

A RÉV jelen szerződésben vállalt feladatok ellátásáért támogatásra jogosult,
amelynek mértékét az Önkormányzat a 11. pontban meghatározott beszámoló
alapján a mindenkori éves költségvetésében határoz meg. Önkormányzat a
támogatás összegét támogatói okirat alapján, egyösszegben utalja át a RÉV fent
megnevezett számlaszámára tárgyév december 31 napjáig azzal, hogy a
támogatással a RÉV a 11. pont szerinti beszámoló keretében számol el. A támogatás
késedelmes teljesítése esetén a RÉV a mindenkori jogszabályoknak megfelelő
mértékű késedelmi kamatra jogosult.

II.13.

A RÉV a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint a
statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges adatok rendelkezésre bocsátását a
vonatkozó jogszabályok előírásai által meghatározott formában és határidőben
köteles teljesíteni.

III. A szerződés időtartama és teljesítése
III.1.

Jelen ellátási szerződést a Felek határozott időre, 2019. május 1. napjától 2023.
december 31. napjáig kötik meg.

III.2.

Jelen szerződés II.1. pontjában rögzített feladat ellátás helye:
Székhely:

7100 Szekszárd, Munkácsy u. 7/a.

Telephelye:

7100 Szekszárd, Flórián u.1- 2.
IV. A szerződés megszűnése

IV.1.

Jelen ellátási szerződést bármelyik Fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel, az év
utolsó napjára indokolás nélkül felmondani.

IV.2.

Jelen ellátási szerződést csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén lehet
rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni.
Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Önkormányzat nem, vagy felszólítás
ellenére több alkalommal késedelmesen utalja át a finanszírozási összeget, valamint
ha a RÉV a szolgáltatást nem, vagy bizonyíthatóan szakszerűtlenül, vagy a szükséges
hatósági engedélyek nélkül végzi. Szerződésszegés esetén a szerződést szegő fél
köteles a másik félnek a szerződésszegésből eredő teljes kárát megtéríteni.
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IV.3.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés bármilyen okból
(szerződésszegés, felmondás) történő megszűnése esetén a jelen szerződésben
foglalt szolgáltatás folyamatos ellátása érdekében együttműködnek. Amennyiben a
RÉV-nek felróható okból az ellátás és a szolgáltatás folyamatos biztosítása veszélybe
kerül, vagy szünetel, úgy az Önkormányzat a RÉV terhére és költségére intézkedik az
ellátás folyamatos biztosításáról. Önkormányzatot – arra az időre, amely idő alatt az
ellátásról az Önkormányzat gondoskodik – kártérítés illeti meg, melynek mértéke a
központi költségvetésből a RÉV részére biztosított vissza nem térítendő támogatás
arányos része.
V. Kapcsolattartás

V.1. Felek az ellátási szerződés teljesítése érdekében kijelölt képviselőik útján
messzemenően együttműködnek. Felek az együttműködésre jogosított képviselőket az
alábbiak szerint jelölik ki:
Önkormányzat részéről:
Név: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tel.: 30/377-4021
E-mail: fofai.klara@szekszard.hu
RÉV részéről:
Név: Kálóczi Andrea intézményigazgató
Tel.: 74/413-037
E-mail: revszek@tolna.net
V.2. Felek a kapcsolattartók személyében történő változást haladéktalanul kötelesek
írásban közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem
eredményezi a szerződés módosítását.
VI. Záró rendelkezések
VI.1.

Jelen ellátási szerződést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
…./2019. (III.25.) határozatával hagyta jóvá.

VI.2.

Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a jelen szerződés megfelelő
teljesítésében érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható
intézkedést, amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak
minden olyan magatartástól, vagy tevékenységtől, amely a jelen szerződés
teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné.

VI.3.

Felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség
teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek
közlése nélkül is ismernie kellett. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával
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okozott kárért a mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint
felel.
VI.4.

Önkormányzat a RÉV – jelen szerződésben szereplő, illetve a RÉV által
rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az
Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú
rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Felek
között fennálló szerződés teljesítése érdekében kezeli.

VI.5.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés
úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a szerződésből eredő jogviták
elbírálására perértéktől függően a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

VI.6.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III.
törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

VI.7.

A szerződés 5 számozott oldalból áll, és 5 db egymással teljesen megegyező
példányban készült, melyből 4 db eredeti példány az Önkormányzatot, 1 db eredeti
példány pedig a RÉV-et illeti meg.

Szerződő Felek jelen ellátási szerződést elolvasták, megértették, és mint ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg
aláírták.
Szekszárd, 20…………………

Szekszárd, 20…………………

Ács Rezső
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Kálóczi Andrea
intézményigazgató
Szent Anna Római Katolikus
Gondnokság RÉV
Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző
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Dátum

Aláírás
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