Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592–660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. április 21-i rendkívüli ülésén a
következő határozatot hozta:

42/2016. (IV.21.) képviselő-testületi
határozat:

1.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Veszprém
Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződést jelen határozat 1. számú Melléklete
szerint elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens

2.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2017.
évre vonatkozóan a hatályos jogszabályoknak megfelelő ellátási szerződést készítse elő, és
jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület 2017. áprilisi ülése elé.
Határidő: 2017. április havi képviselő-testületi ülés
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens

V á r p a l o t a , 2016. április 21.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

1. számú Melléklet a Képviselő- testület 42/2016. (IV.21.) határozatához

Ellátási szerződés
amely létrejött egyrészről:
Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39., adószáma:
15734123-2-19) képviseli: Talabér Márta polgármester,
a továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről:
a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete (8200 Veszprém, Szigethy u. 10.,
adószám: 19260910-2-19) képviseli: Baráth Gábor megyei igazgató,
a továbbiakban: Vöröskereszt
a továbbiakban együttesen: Felek
között alulírott napon, az alábbi feltételekkel:
1) A Vöröskereszt vállalja, hogy 2016. január 01. - 2016. december 31. között a Várpalota,
Mészáros Lőrinc u. 53. szám alatti Hajléktalan Szálló keretében Nappali Melegedőt
működtet, amely az Önkormányzatnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 86. § (2) bekezdés c) pontja
értelmében kötelező feladata. A Vöröskereszt vállalja, hogy a Nappali Melegedőben 25
fő részére, legalább napi 10 órában biztosít ellátást, ennek keretében szükség esetén
ingyen ruházattal látja el a rászorulókat, és lehetővé teszi, hogy az ott tartózkodó
személyek orvosi ellátást vehessenek igénybe. A Vöröskereszt vállalja továbbá az Szt.
80. § (3) bekezdés e) pontja szerinti éjjeli menedékhely működtetését is.
2) Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a Vöröskereszt által vállalt feladatok
ellátása díjaként a 2016. évben 1.000.000.-Ft, azaz egymillió forint összeget folyósít a
Vöröskereszt részére. Az átutalás egy részletben, 2016. szeptember 30-ig esedékes. Az
Önkormányzat az éves díjat a Vöröskereszt K&H Banknál vezetett 1040404150495753-52561027 számú számlájára történő átutalással teljesíti.
3) A feladat ellátás díja dologi beszerzésekre, felújítási és karbantartási munkálatokra,
valamint működési költségekre használható fel. A felhasználásról az Önkormányzat felé
a Vöröskereszt a tárgyévet követő év február 28-ig hitelt érdemlő módon (számla,
kiadási pénztárbizonylat, feladóvevény, illetve, egyéb pénzügyi bizonylatok
másolatainak csatolásával) elszámol (pénzügyi elszámolás). Az Önkormányzat az
összeg felhasználását a szerződés időtartama alatt jogosult ellenőrizni.
4) A Vöröskereszt – Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
munkatervében meghatározott időpontban – a 2017. májusi képviselő-testületi ülésen
köteles jelen szerződésben vállalt feladatainak teljesítéséről részletesen beszámolni
(szakmai beszámoló).

5) A Vöröskereszt a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét
a jogszabályban meghatározott módon teljesíti. Az elkészített adatszolgáltatást a
megfelelő nyomtatványon a Várpalotai Polgármesteri Hivatal Szervezési,
Intézményirányítási és Szociális Irodája részére megküldi. A statisztikai adatgyűjtéshez
szükséges adatokat a Vöröskereszt az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
6) A Vöröskereszt szakmai kérdésekben folyamatos kapcsolatot tart a Várpalotai
Polgármesteri Hivatal Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Irodájával. A
Vöröskereszt vállalja, hogy évente 1 alkalommal szakmai értekezletet szervez a
Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Iroda, valamint a Térségi Népjóléti
Gondozási Központ Család és Gyermekjóléti Központ bevonásával.
7) Az Önkormányzat vállalja, hogy jelen szerződésben foglalt feladatokkal kapcsolatos, a
Vöröskereszt feladat-ellátását érintő ügyek tárgyalása esetén biztosítja a képviselőtestületi üléseken a Vöröskereszt képviselőjének tárgyalási joggal való részvételét.
8) Jelen szerződésben foglaltak be nem tartása esetén bármelyik fél azonnali egyeztetést
kezdeményez. Az egyeztetés során konszenzus hiányában a Veszprém Megyei
Kormányhivatal vezetőjének állásfoglalását kell kérni.
9) Felek bármelyike jogosult a rendkívüli felmondási jogával élni, mely rendkívüli
felmondási okok különösen:
9.1.) Az Önkormányzat részéről:
a.) amennyiben a Vöröskereszt nem teljesíti jelen szerződésben rögzített feladatait,
b.) a Vöröskereszt működési engedélyét időlegesen vagy véglegesen visszavonják,
vagy működését véglegesen betiltják.
9.2.) A Vöröskereszt részéről:
a.) ha az Önkormányzat a 2.) pontban foglalt határidőt követően, a Vöröskereszt
írásbeli felszólítását követő 15 nap elteltével sem fizeti meg a kölcsönösen
kialkudott díj összegét.
Rendkívüli felmondás esetén a szerződés azonnali hatállyal megszűnik.
10) Jelen szerződés év közben történő megszűnése esetén a Vöröskereszt a díj időarányos
összegére jogosult. Ebben az esetben Feleket egymással szemben elszámolási
kötelezettség terheli. A 9.1.) és 9.2.) pontokban foglalt esetekben az éves támogatási
összeg arra a hónapra még jár, amelyben a szerződés megszűnik.
11) A Vöröskereszt kijelenti, hogy a Fővárosi Bíróság 7. Pk. 61.118/1993/27. számú
végzése szerint kiemelkedően közhasznú szervezet, és jelen szerződésben vállalt
feladatok ellátásához szükséges működési engedélyekkel rendelkezik.
12) A Vöröskereszt kijelenti, hogy az Szt.-ben, valamint ennek végrehajtására kiadott
kormányrendeletekben előírt szakmai követelményeket és nyilvántartási
kötelezettségeket ismeri, azokat a működés során betartja és betartatja.

13) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a hatályos szociális
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
14) Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szerinti feladatait a Vöröskereszt 2016. január 01.
napjától folyamatosan ellátja, ezért a kölcsönösen kialkudott éves díj teljes összegére
igényt tarthat.
Jelen szerződést Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.

Várp al ota, 2016. április 21.

………..……………….………..
Talabér Márta
polgármester
Várpalota Város Önkormányzata

Jogi ellenjegyző:
……………………………….
dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:
……………………………….
Szabó Mónika
pénzügyi irodavezető

……………………………………
Baráth Gábor
megyei igazgató
Magyar Vöröskereszt
Veszprém Megyei Szervezete

