Buj Község Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉNEK
196/2020. (IV.02.) határozata

-

feladat ellátási megállapodás módosítása -

Buj Község Önkormányzata, valamint Ibrány Város Önkormányzata 2016 novemberében
feladat-ellátási megállapodást kötöttek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993.évi III. évi törvényben (továbbiakban: Szt.) meghatározott szociális alapszolgáltatások
közül a 64. §-ban szabályozott családsegítés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39-40 §-ban szabályozott
gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak biztosítására az ellátást.
A feladat ellátási szerződést a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva, Buj Község Önkormányzata Polgármestere az alábbi melléklet
szerint hagyja jóvá és írja alá.
Buj, 2020.április 2.
Barta Miklós Ferenc
Polgármester

1. melléklet

Feladat-ellátási megállapodás
I.számú módosítása
Amely létrejött egyrészről
Buj Község Önkormányzata (4483. Buj, Rákóczi utca 1.sz.) Képviseletében Bartha Ferenc
Miklós polgármester, mint ellátást igénybe vevő,
másrészről
az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat intézmény
(4484. Ibrány Szabolcs utca 50.sz.) új fenntartójának, Ibrány Város Önkormányzata (4484
Ibrány, Árpád u. 5-7. sz.) képviseletében Trencsényi Imre polgármester, mint ellátást nyújtó
másrészről
Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat intézmény
(4484. Ibrány Szabolcs utca 50.sz.) továbbiakban: Szolgáltató – képviseletében: Szoboszlai
Ildikó intézményvezető
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
Ibrány Város önkormányzata, valamint Buj község önkormányzata 2016 novemberében
feladat-ellátási megállapodást kötöttek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993.évi III. évi törvényben (továbbiakban: Szt.) meghatározott szociális alapszolgáltatások
közül a 64. §-ban szabályozott családsegítés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39-40 §-ban szabályozott
gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak biztosítására az ellátást igénybe vevő Önkormányzat
közigazgatási területén 2017. január 1-től kezdődően. 2020. január 1. napjától Buj székhellyel
közös önkormányzati hivatal jött létre Tiszatelek községgel. A szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. évi törvény 86.§ (1a) bekezdése, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2a) bekezdése
előírja, hogy a közös önkormányzati hivatalok egységét nem lehet megbontani, azaz a közös
hivatalhoz tartozó települések tekintetében egy azonos szolgáltató láthatja el a család-és
gyermekjóléti szolgáltatást. Közös önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti
település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen.
Fentiekre tekintettel Tiszatelek község önkormányzatával létrejött feladatellátás
megszüntetésre kerül közös megegyezéssel, míg Buj község önkormányzatával, mint a közös
hivatal székhelye szerinti önkormányzattal kötött megállapodást az alábbiakban módosítják a
felek:
1) A megállapodás 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.2. A Szociális szolgáltatások jelen feladat ellátási szerződés hatálya alá tartozó
ellátási területe: Buj község és Tiszatelek község közigazgatási területe.”

1) A megállapodás 4.5 pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.5 Az ellátást igénybe vevő vállalja, hogy a lakossága részére Bujon a Buj, Kossuth
út 25. sz.sz. alatti helyszínen saját tulajdonú ingatlanában, Tiszatelek községben pedig
a tiszatelki önkormányzat tulajdonában lévő Tiszatelek, Táncsics utca 20.sz. alatti
helyiségben biztosítja az ellátottak számára nyitva álló helyiséget, melynek vállalja
továbbra is a megfelelő berendezési, irodatechnikai felszerelési tárgyakkal történő
ellátását, annak folyamatos rendelkezésre állását, valamint fizeti ezen helység rezsi
költségeit.”
2) Jelen módosítás 2020. január 1. napjával lép hatályba. A felek kijelentik, hogy a
szerződésben meghatározott kötelezettségeket 2020. január 1 napjától teljesítik.
3) A módosítás a megállapodás egyéb pontjait nem érinti, azok változatlanul hatályban
maradnak.
4) A felek a fenti megállapodás módosítást elolvasták, értelmezték, s azt, mint akaratukkal
és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt jogosult képviselők útján jóváhagyólag
írják alá.
Ibrány, 2020.március ..

Buj, 2020. április 2.

……………………………………….
Trencsényi Imre
Ibrány polgármestere
ellátást nyújtó

…………………………………..
Barta Ferenc Miklós
Buj polgármestere
ellátást igénybe vevő

………………………………………….
Szoboszlai Ildikó
intézményvezető
Szolgáltató intézmény
Záradék:
Jelen megállapodást Ibrány Város képviselő testülete a 34/2020 (III.09.) KT. számú
Határozatával jóváhagyta.
Ibrány, 2020. március ...
Trencsényi Imre
Polgármester
Záradék:
Jelen megállapodást Buj Község Polgármestere 196/2020.(IV.02.) KT. számú Határozatával
jóváhagyta.
Buj, 2020. április 2.
Barta Ferenc Miklós
Polgármester

