MIKROKÖRZETI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Nappali ellátási és családsegítési szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő
-testülete (székhely: 6066
Tiszaalpár, Árpád tér 1)) továbbiakban megbízó önkormányzat) megbízza
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatát (székhelye: Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) (
továbbiakban megbízott önkormányzat), hogy a fenntartásában működő Szivárvány
Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézménye és a KAPOCS SegítőSzolgálata útján lássa el a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.§ 65/F.§
rendelkezése alapján a családsegítési és nappali ellátási feladatokat, mint Tiszaalpár
Önkormányzat szociális alapszolgáltatás kötelezőönkormányzati feladatát az alábbiak szerint:
Nappali Ellátási feladat

1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat a fenntartásában lévőSzivárvány Személyes
Gondoskodást Nyújtó Intézményének Damjanich utca 4. szám alatt működő
telephelyén vállalja, hogy a Tiszaalpár közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező
lakosok részére nappali ellátást.
Családsegítés
2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat a fenntartásában lévő KAPOCS Segítő
Szolgálat Hunyadi utca 6. szám alatti telephelyén Damjanich utca 4. szám alatt
működőtelephelyén vállalja, hogy a Tiszaalpár közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkezőlakosok részére családsegítési feladatok ellátását.
3) A megbízott önkormányzat vállalja, hogy a jogszabályok által kötelezően előírt
szakhatósági engedélyeket a működéséhez beszerzi, azok meglétét folyamatosan
ellenőrzi.
4) A megbízó önkormányzat a nappali ellátási feladatok ellátás érdekében vállalja, hogy
az ellátást igénybevevők után többlettámogatást fizet. A Megbízott önkormányzat az
alapszolgáltatások működéséhez szükséges pénzügyi fedezetét elsődlegesen a központi
költségvetés hozzájárulásaiból, és egyéb támogatásból biztosítja. A megállapodás 1. és
2. pontja szerinti feladatok teljesítéséről és annak költségvonzatáról megbízott
önkormányzat tételes kimutatást készít megbízó önkormányzat részére
negyedévenként, mely alapján annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül
megbízó önkormányzat köteles az igazolt többletköltségek megtérítésére.
5) A megbízott önkormányzat vállalja továbbá, hogy a nappali ellátást jogszabályszerűen,
a szakmai és nyilvántartási követelményeknek megfelelően, a tisztesség és az
emberiesség alapelveinek figyelembevételével látja el. Amennyiben panasz érkezik az
ellátásra, ennek kivizsgálásától nem zárkózik el, segíti és biztosítja a panasz
körülményeinek kivizsgálását.

6) A feladatot ellátó intézmény vezetőjét évente egyszer pénzügyi és szakmai
beszámolási kötelezettség terheli, a megbízó önkormányzat felé. E beszámoló alapján
a polgármesterek évente legalább egyszer beszámolnak képviselő- testületüknek a
társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A
társulás tagjai az éves zárszámadáskor célszerűségi és gazdasági szempontból
ellenőrzik a társulás működését. E célból az éves zárszámadáson kívüli eseti
ellenőrzést is végezhetnek személyesen, polgármestereik, illetve az önkormányzatok
képviselő-testületei által.
7) A megbízott önkormányzat a nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, az
adatkezelés és az adatvédelem szabályait ismeri és betartja.
8) Jelen megállapodást a felek 2007. szeptember 1-jétől határozatlan időre kötik.
9) A felek egymás közti esetleges vitáikat békés úton kívánják rendezni. Ennek
sikertelensége esetén alávetik magukat a Kiskunfélegyházi Városi Bíróság kizárólagos
illetékességének
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény, a valamint Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen megállapodást a felek, mint akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
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