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Tisaelt Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság !

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló |993. évi III. törvény (Szt) 65. $ (7) be-

kezdése éľtelmében a je|zorendszeres házi segítségnyújtás biztosítása zUl3.július 01. napjától
átlami feladat' A Szociális és Gyermekvédelmi Fóigazgatőságról szőLő 316120|2. (xI.13.) Korm.
ľendelet alapjĺĺn a je|zóreĺdszeres hazi segítségnyújtást aFoigazgatóság biĺosítja az szt I22/A.

$ (2) bekezdés Í) pontjában meghatźtrozottak figyelembe vételével.

A Képviselő-testiilet 42|l20I3. (XI.20.) szźtműhatározatában dönttitt arról, hogy a je|zőrenđsze-

res hźzi segítségnyújtás szolgáltatást taľtós önként vállalt feladatként a lőzsefvźtrosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺlzpont (továbbiakban: JSzSzGyK) 1087 Budapest, Kerepesi út

29lA. szám alattitelephelyén azEnistfenyő Gondozóhazbanz}I4. évtől továbbľa is mfüĺidteti.

A Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat és aFőigazgatóság 20|4. április 28. napján szerzőđést
kötött (az e|oteqesztés 1. szźrntmelléklete) a je|zőrendszeres hazi segítségnyújtás ellátás bizto-
sítása és finanszítozása tźrgyában. A szerzoďés időtanama 20|4.0|.01-f0I4.|2.31, melyben az
onkormányzat vá||a|ja a hatályos jogszabá|yok alapján a feladat e||túását 53 db jelzőkésztilék
komplex mfüĺjdtetésével. A 2014. évre ĺĺsszesen 1.788.012,-Ft szolgáItatási díj keľĹilt megálla-
pításľa és folyósításra.

Az onkormźnyzat a jelzőľendszeres hazi segítségnyújtást 1997. februáqa őta folyamatosanbiz-
tosítja az eLlttást igénybevevókrészére térítésmentesen. Szakmai szempontbő| a je|zőrendszęľes

házi segítségnýjtás a szociális a|apszolgáltatások fontos kiegészítő eleme, főként időskoru vagy
fogyatékos, illetőleg pszichiátiai betegek mindennapi életének, biztonságérzettiknek elengedhe-

tetlen segítője. Komplex segítségnyújtás a tekintetben, hogy haziorvosai, nővérek, gondozónők
(esetenként mentő sök) e gyiittes munkáj át i gényli.

A j elzőrendszeres házi segítségnyrijtás előnyei :

- báľmilyen probléma esetén egy gomb megnyomására van sziikség, a készülék felhívja akoz-
pontot, és addig ismétli a hívást, amígakapcsolat létre nem jön,

- a hívás beérkezésekoľ a hívó adatai (beteg neve, címe, betegsége, győgyszerei, értesítendők
adatai) automatikus an me gj elennek,

- a készüléken kereszttilbeszélgetést lehet folyatni,
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- az igyeletes gondozőnó haladéktalanul a helyszínľe indul, ha szfüséges, további segítséget
kér (mentő, iigyelet),

- segítséget jelent azidős, betegeket ellátók munkájában (orvos, nővér, gondozó),
- ahozzátartoző anap 24 őrájában biĺonságban tudhatja hozzźúartozőját,
. az el|átźlst folyamatos műszakban đo1gozó, egészségügyi végzettséggel ręndelkező gondozó-

nők látjak el'
- a keriileti szakľende|ók,hźziorvosok ismerik a szolgáltatást, tĺibb alkalommal jeleznek ellátási

igéný.

ĺ\ JSzSzGyK tĺíjókoztatása alapjan a kiholyezott kósziilókok szĺíma 70|Ą. októboréig átlogosen 53
db, mely ekén az ez évre vállalt feladatmutatót, mindezekalapjźnjavasolt a szerzoďés módosítás
megkĺitése.

AFłĺigazgatősźryaz Önkormányzatfelé jelezte, hogy a20I5. évben vá|tozat|arĺmódon kivźnjaa
feladatellátást biztosítałi, ezért kezdeményezte az e targyban,hatá|yban|évó szeruődés időtaľ-
tamának 20t 5. decembeľ 3 I. napjáig tĺiľténő meghosszabbítását.

Tekintettel aľľa, hogy az onkormźnyzat tartós önként vá||a|t feladatellátása a je|zőľendszeres

hĺázi segítségnyujtás biztosítása, javaslom a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatősággal kö-
tott szęrzodés módosításanak elfogadását az előterjesztés 2. szźnrn mellékletében foglalt taľta-
lommal.

il. A beterjesztés ĺndoka
A jelzőrendszeľes hazi segítségnyujtás biztosítása állami feladat, így annak helyi önkormźnyzat
által tĺirténo ellátásźna az Mötv. 10. $ (3) bekezdése a|apjarl az á||ammal kdtött ktilĺin megállapo-
dás ďapjan van lehetőség. A jelenlegi szerzodés 20|4. december 31 ' napján |ejźr, a je|zőrendsze-
res hĺĺzi segítségnyújtás további biztosítása érdekében szĺikséges, hogy a Tisztelt Bizottság a
szerződés módosításáľavonatkozó döntését 2014. december 08-i ülésén meshozza.

ilI. Dtintés célja' pénzügyi hatása
A jelzőrendszeres hazi segítségnyújtás, mint önként vállalt feladatellátás pénzljgyi fedezetére a
Képviselő-testiilet 42Il20I3. (XI.20.) szźlműhatározatában előzetes kĺitelezettséget vá||a|thatźr
rozat|an időľe (2015. évre |2.|8|.700.- FĐ. A szolgáltatás 2015. évi mfüödtetése az onkor-
mźnyzat saját fonása mellett aszerzodésben foglalt |.788.012,- Ft támogatási cisszeggel egyiitte-
sen biztosított. A szerzodésmódosítás külĺjn pénzügyi fedezetetnem igényel.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet
A szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tĺirvény (Szt) 65. $ (7) be-
kezdése éľtelmében a je|z&eĺdszeľes hazi segítségnyújtás biztosítása állami feladat.

A Magyarorczághelyi ĺlnkoľmĺányzatairő|20|t. évi CL)O(XIX. töľvény (Mötv.) 10. $ (2) be-
kezdése értelmében a helyi önkormĺínyzat - a helyi képviselő-testĺilet vagy a helyi népszavazás
dĺĺntésével - ĺjnként vá||a|hatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogsza-
bály nem utal más szerv kizźtrólagos hatáskĺirébe.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat, így annak helyi ĺinkormányzat
által történő el|źtźsára azMow. 10. $ (3) bekezdése a|apjźn külön megállapodás a|apjźn van le-
hetőség.

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Képviselő-testĹilet és Szervei Szewezeti
és Mtĺködési Szabźiyzatźnő| sző|ő 3612014. (XI.06.) ĺinkormányzati rendelet 7' mellékletének
1.1.3. pontján alapul, melynek éľtelmében aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt bĺár-

mely ĺinkormźnyzati szerződés megkötéséről, módosítésárő|' megszĹintetéséľől, ide nem érMe a
polgrírmesteri és akizárő|agos képviselő-testületi hatáskĺiľt, kivévę továbbáa22l20I1. (IV'12.)



önkoľmányzati ľendęletben meghattrozoĹt Józsefuaľosban múkĺjdő önszervezoďłĺ kozosségek,
miĺvészek és spoľtolók páIyźnati támogatásához kapcsolódő szeruoďések módosítását.

Kéremazalźlbbíhatfu ozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Szociális és Gyeľmekvédelmi Főigazgatőság és a Budapest Józsefuarosi Önkoľ-
mźnyzat között 2014. április 28. napjtn kötött je|zőtendszeres hazi segítségnyújtás e|Iźtása
taryyábankdtött szeruóďés módosítását az előterjesztés2. számímellékletében foglalt tarta-
lommal.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. december 08.

2. felkéri a polgáľmesteľt a határozat 1. pontjában elfogadott szerzódésmódosítás a|áírására.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatáľiđő: 20|4. december 31.

A dĺintés végrehajtásátvégzo szervęzeti egység: HumrínszolgáItatási Ügyosztály Humiánkapcso-
lati lroda

A lakosság széles körét éľintő đtintések esetén az előterjesztés előkészítŕĺjéĺekjavaslata akozzé-
tétel módjára: nem sziikséges.

Budapest, 2014. december 01. sĺą^ ]:J{, j

Sĺántha Péterné \
alpolgármester

rÉszÍrprľp: HuľĺÁNszoLGALTATÁsI UcyoszrÁly
LBÍnľe. : Mooyono Aľlľl', Huir,ĺÁxrĺPcSoLATI Inooa
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l. szźIműmelléklet

S z- Ĺ:i,r r -ł -.Ý ĺi*í r-e i u
MegreńřJe|ő Íktatószánla: X.77 6o/2oL4.
Vá||alkozó iktatószáma:

sztRzőDÉs
Je|zöĺendszeres házĺ segítségnyujtás el|átására

ame|y |étľejiitt egyrészről a

szociá|is és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Székhetye: 1132 Budäpest. Visegrádi u' 49.
Tiirzskt!nyvi szám: 802101
Adószá m : 158az1o7 -2.47
Bankszám|a száma: MÁK 1o032oo0-0o329905
Képvise|i: Dr. Thuma Róbert
Beosztása: főĺgazgató
E|érhetősége (e.maiI, telefon): jelzorendszer@szgyf,gov.hu; 06.1/270-81-55
(továbbiakban : Megrendelő)

másrészrő|

Neve; Budapest Főváros VlIl. keľiiIei Józsefváiosi onkormányzat
Székhe|ye: 1082 Budapest Baross utca 63-.67.

Cégjegyzékszáma/nyilvántartásba véteIi szám/vá||aIkozói engedé|y száma/!Ög5!g$gisÉ.Ęą*:
7 357L5 | ło megfetető alźhúzandó}

Adószá ma : I57 357 15-2 / 42
Bankszá mIa szá ma : 14100309-102 13949.01000006
,Képvĺse|ĺ: Dr. Kocsis Máté
Beo5ztá5a: poIgármesteĺ
(továbbĺakban: Vá||aIkozó)

Eléľhetősége (e-rnäi|, teIefon}: polgaĺmester@jozsefuaros.hu

ktizött a|u|írott he|yen és napon, az alábbife|téte|ek me|ĺ€tt.

1./ Szenődí5 .Felek kijelentik, hogy a szociá|is és Gyermekvéde|mi Főigazgatóságró| szóló
376/20t2.{x|'t3.) kormányrende|et, va|amint a szocĺá|is igazgatásról és szociá|is e|látásokró| szó|ó
1993, évi llĺ. törvény {továbbiakban: szt'| 72f/,A' 5 (2} bekezdés f^) pontjában meghatározottak
fĺgye|embeVéte|ével srenődést kötnek a je|zőrendszeres házi segÍtségnyúitás el|átás biztosítása és
íinanszíľozása tárgyában.

2./ Je|en szerződésse| a Szeęődő Fe|ek rögzítik a je|zőrendszeres házi segítségnyújtás e|látásához a
2014. évi szo|gáltatásĺ díjat a Vá||a|kozó részére, az ety fe|adategységre jutó szolgá|tatásĺ díjat,
Va|amint a vá||aIkozó díj aIapjáuI szolgá|ó el|átá5i teriiĺetet'

3./ A Megrendelő képvise|ője kijelenti, hogy a Szociális és Gyermekvéde|mĺ Főigazgatóságró| szó|ó
376/foĹ2. (Xl.13.) Korm' rendelet 4/A 5 - a alapján a je|zőľendszeľes házĺ segítségnyújtás ellátása
tekintetében á||ami feladate|látásra kĺje|ô|t sŽeľv' Ezen köte|ezettségének rigy kíván e|eget tenni,
hogy a szoĺgá|tatást intézményeľi kĺvü|i szervézet ĺgénybevételével |átja el.

4./ vá||a|kozó képviselője kĺje|entí, hogy a fenntartásában ĺévő szo|gáltató ľendelkezik éľvéńyes
műkćidési engedé||yel a jelzőrendszeres házi segĺtségnyújtás e||átásíľa, s kinyilatkozza, hogy
amennyiben mĺík<idésében bármi|yen változás áĺĺna be (fenntartó, €ĺĺátási teriÍlet, készütékszám
vá|tozás, stb.) úgy azonnaI gondoskodik a mriködési engedé|yének módosítása iíánt.

.iň.



MeBrendelő ĺktatószáma: X-1760/ 2Öl4.
VállaIkozó iktatószáma:

A szenődés tárgya

1'l A Megľende|ő megľende|i a Vá|lslkozótól fa!4, január l.től 2014. december 31.-ĺg terjedő
határozbtt időszakľa a je|zőľendszeres házi ségítségnyújtás feledat e|végzéśét, ame|yet a

Vál|a|kqzó képviselője e|fogád, és kiję|enti, hogy válla|ja a feladat e||átását a fenntaĺtásában lévő

szolgá|tató szo|gáltatásáva|. A szo|gá|tatást csak e szerzödésben meghatározott szo|gáltató |áthatja

e|, a szo|gáltatás nyújtását a Vá|ĺalkozó a|vál|alkozásba nem adhatja'

2./ A Megrende|ő vá||a|ja, hogy szolgáĺtatási díjat fizet a Vá|la|kozó részéŕe a |l|. részben

meghatározottak szerint, a jelen megálläpodás l|. rész 2.) pontjábán megnevezett szo|gáltató álta|

nyújtott, a Vá||aIkozó á|taI továbbszámĺázott szolgá|tatás eIlenértékeként.

3./ A Vátlalkozó a jelen szerződésben riigzített szolgá|tatási dÍjat elfogadja, és saját fe|e|ősségére

vál|alja a fe|adat e|látását e szerződésben meghatározott idószak alatt a fenntartásában műkôdő, a

szerződés tl/2' pontjában meghatározott szervezet működési engedé|yében rĺigzített e|látásĺ

terü|éten.

lt,

A szerződés tarta|ma

1./ Vá|lalkozó köte|ezettséget vá||al arra, hogy a fe|ádat e|látása során a vonatkozó jogszabá|yi

rendelkezéseknek, Valamint a szakmai előĺrásoknak megfe|elően jár e|,

A fe|adat szakmai tartaIma tekintetében figyelemmel ke|l Ienni:
- a szociá|is igazgatásró| és szocĺá|iś ellátásokr.ó| szóló 1993' éVi Il|. törvényre,
. ä szemé|yes gondoskodást nyújtó szociálĺs intézmények szakmai feladatairó| és

műkłidésük fe|téte|eĺrő| szó|ó !/,2ooü (|. 7.}'szcsM rende|etre, va|amint
. a szemé|yes gbndoskodást nyÚjtó szociá|is e|látások igénybevéte|ének rendjéről szóĺo

9 / 1999. (Xl. 24.) SzCsM rendeletre,
. a személyes gondoskodást nyújtó szociális e|'átások téíítési díjároi szó|ó 29/t993. (||. t7 '|

Korm. rendeletre,
. az egyéb szakmai szabályokra'

2./ Vá||a|kęzó a fěnntaľtásában |évő a|ábbi szolgá|tató szervezetéve| |átatja eĺ'a feladatot:
A szolgáltató szervezet:

Neve; }ózsefuáŕosi'Szocíá|is Szo|gá|tató és Gyerrnekjóĺéti Központ
Székhe|ye: 1081 gudapest, Népszĺnház u' 22'
Ágazati azonosítója: so034437
Adószáma : 157 9t454.f.42
A szo|Eá|tatás megnevezése: je|zőrendszeres házi segítségnyújtás
A szo|gáltatás te|ephelye: EzĹistfenyó Gondozóház 1089 Budapest, Kerepesi út29I^.
A mťíkĺjdési engedé|y száma:

Vezető neve: Váradi Gĺze||a

Veze1ő e|érhetősége: +3613330582

Hatálya:határozott,/EEĺroząlĘ!* ľon.ďulęlćiakíhúzandó)
A működési engedéĺyt kiadó hatóság:

Neve: Budapest Főváros Kormányhivata|a 5zociá|is és Gt7ámhivatal

Címe:1056 Budapest, Vácĺ utca 62.64'



Megrende|ő ikiatószáma: X.77 6o l2ol4..
VállaIkozó ĺktatószáma:

3./ A VáÍlalkozó je|en szeződés keretében kiitelezően teljesítendő fe|adatmutatója ltg db
jeIzőkészÜlék kompIex miĺködtetése' .

4.,/ A Válĺalkozó által a 3'l pont suerint köte|ezőn tú| vá||a|t feladatmutató 13 db je|zőkészü|ék
komplex műkt!dtetése.

5./ A Vá|laĺkozó a 3.4./ pontok a|apján tisszessn 53 db je|zőkészülék komplex rnűködtetését váĺlalja
a2014. évben.

6./ A Vál|a|kozó kiite|ezi magát arra, hog.y a szerződésnek és a mindenkor hatályos jogszabáĺyoknak
megfe|e|ő szolgá|tatást a jelen szerződés hatáĺyba |épését köVetőeń fo'lyamatosan nyújtja a
szerződés tartama alatt.

7''l A Vá||a|kozó a 2. pontban meghatározott szo|gá|tató-szervezet a|apító okiratának, működési
engedé|yének esetĺeges módosításáró| a Megľende|őt a döntés meghozata|a, i||etve a kére|em
beadását ĺĺege|őzően, az eĺ|átás bíztonságos megszervezése érdekében 15 nappaĺ tájékoztatni
köteIes'

8'l A Vál|a|kozó köte|es a Megrende|őnek haladéktalanu| beje|enteni a' szo|gá|tatás nyrijtásának
bárme|y okbó| va|ó tartós akadá|yba ütkôzését.

9./ A Vál|a|kozó köte|es a Megrendelőnek ]'5 napon be|Ĺi| beje|enteni:
a) a szerződéskötéskor közĺilt bárrnĺ|yen adatban i||etve a szenődést befo|yásoĺó

körÜ|ményben vá|tozás á|lt be'
b) ariiennyibenavá||a|kozóneve,székhe|ýe,adószáma,annakapénzforgaĺmiszámłájánaka

száma, ame|yre a mŕiködési hozzájáru|ás folyósítását kéri, megváĺtozik, ĺ||etve új
pénzforgaImi szám|át nyit.

10./ A beje|entésse| egyidejűleg a Vá|lalkoró koteles a megvá|tozott adatokkal kapcsolatos
dokumentumokat is megkÜ|deni. A beje|entésnek a Megrende|őhöz való megérkezéséig a
Megrende|ő a jeIen szerződésben rögzített adatokat tekinti hatá|yosnak.

í.1./ vál|aĺkozó kinyi|vánítja, hogy szociálls elłátásának jogszabályokban meghatározott szakmai
követeIményeit és az el|átáśhoz kapcso|ódó nyi|vántartási, adatkeze|ési és adatvéde|mi
kôteIezettségeket maradéktalanul ismeri, és kóteĺezettséget vá||a| arra, hogy azpkat a feIadat ellátása
során az á|tala fenntartott szolgá|tató szervezettel betartatja'

12./ Vá|lalkozó vál|a|ja, hógy az áĺtala fenntartott szo|gáltató szervezetben a je|zőrendszeres házi
segítségnyújtás eĺĺátásához biztosítja:

a) a féladatel|átáshoz szükséges szakmaĺ és a szakmai tevékenységet kĺsegítő |étszámot,
továbbá a tárgyi f€|téte|eket,
b} a' feIadatel}átáshoz' szükséges' képesÍtési e|őírásoknak megfeie|ő szakszemélyzete!
c} az adafuéde|emre és az adatok kezelésére vonatkozó jogszabá|yokka| is tlsszhangban, a
szakmai etika normáinak tiszte|étben tartását,
d) az e||átottak jogainak érvényesülését, érdekeĺnek védeImét és a panaszjog érvényesítésé.
nek |ehetőségét az szt, 94/E.94/K. 5, va|amint a 97.99/A 5- i a|apján.
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Megrendelő iktat ó; ?áma.. x.L1 60 /foI4.
Váĺ|ałkozó ĺktatószáma:

13./ A sza|1á|tatásra ýonatkozóan benyújtott panašz esetén a Válla|koaó köteĺeg azt halądéktaĺénu|

kivizsgá|ni;-va!amint,a panesz nnegaIapozottságáVal és a megtett ĺntézkedésseI kapcso}atosan írásban

a panasz bejelentésétől számított 30 napon be|ü| tájékoztatni a Megrendelőt'

14'/ A Vát|a|kozó szo|gáltató szervezete íe|adate||átásávaI kapcso|atos szakmai tevékenységérő|

tárgyévet követő év január 15' napjáig írásban bészámol a Megrendeĺőnek, mély beszámo|ót az 4.

számr1 me||ékIet szerĺnt kei| eĺkészítenĺe a Vál|aIkozónak.

75.ĺ Vál|alkozó vállalja, hogy a kii|<in jogszabá|yban meghatározott adatszo|gá|tatási

köte|ezettségének eleget tesz, il|etve a statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges ädatokat a

Megrende|ő rendelkezésére bocsátja.

16./ Vá||a|kozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő hivata|os megkeresés útján, a szeződésben

rögzíteťt e||átás eiĺátotti létszáma tekintetében adatkérésre jogosu|t a Nemzetĺ Rehabilitációs és

Szociáĺis Hivata|tó|.

t7'/ Yá||alkozó vá||a|ja, hoBy je|en szerződésben meghatározott ĺdőtartamban a szerződést nem

mondja fel, szerződésszegése esetén a szo|gáltatás fo|yamatos bĺztosítása érdekében a Megrende|ő
jogosu|t más módon az e|látást biztosítani, ame|ynek kő|tségeit e szerződésben fog|a|t időtartamra
vonatkozóan a vá||aIkozó megfizeti.

1il.

A szo|gá|tatás díja

7./ Szerződő Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a Megrendelő a szociá|ĺs szolgáltatás el|átásáért a

Vá||a|kozó ľészére2aĹ4. évben egy negyedévľe egy fe|adategység {kíhelyezett készülék) után bruttó

6.233.- Ft, a 2014: évre összesen 24.932.. Ft szolgá|tatási dĺjat biztosít.

2./ A Megľende|ő vá|la|ja, h!/gv zoL4, évben egy negyedévŕ€ bruttó 116.654- Ft, a 2014. ěvre
összesen 466.616.. Fl. azaz négyszázhatvanhatezer-hatszáztizenhat foÍint, szo|gáltatási a|apdíjat

biztosít.

3'/ A Megrendelő vá||a|ja, hogy a szo|gá|tatási a|apdĺion fe|ti| 2014. évre a válĺa|t 53 db
feladategység után ,brutto 1;321.396.- Íą azaz egymĺllió.háromszázhuszonegyezer-
háromszázkiIencvenhat forint te|jesítménydĺiat biztosÍt.

4./ A szolgáltatási díj össżege ?o!4, évłe összesen brpttó 1.788.0t?'. R, azaz egymĺĺ|iĺi.

hétszáznyoIcvannyoIcezer.tízenkettő fori nt.

A feIadat e|látásávaľ kapcsoIatosan további kö|tségek kiszámlázására nem kerü|het sdr a Vá||aIkozó

részérő|'

5./ A Megrende|ő a szo|gáltatási díj ĺĺsszegét a VállaIkozó aĺábbi pénzintézetnél Vezetett pénzforgaImi

szamlaszamara történő átuta|ássaI
Sberbank Magyarorszá8 urt. 14100309 -102 13949-01000006

PénzintéŽet neve PénzforgaImi számIaszám
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6./ A Megrende|ő kĺitelezettséget vá|lai arra, hogy a śzolgá|tatásĺ díjat fé|éves (észletekben
eĺőlegszámla e|ĺenében, az e|ő|egszám|a beérkezését követő 3o napon belüi átuta|ja Vá||a|kozó je|pn
szeľződésben rögzített bankszámłájára. Megrehde|ő díjbekérőt nem tud e|ĺogäanĺ. 2o!4. áv u.
féĺévére Vonatkozó sfo|gáltatási díj uta|ása az e|ső féĺévre fizetett szolgá|tatási ;íj elólégszárn|ában
megfizetett osszege figye|embevéte|évet. a tény|eges kihełyezett készü|ěkszám atąpján tĺirténĺk. ĺ, ll.féléví eĺő|egszám[ą ąddig 'nęm fizethető ki, amíg az |. féĺévi kiá|ĺított ve5'ĺäiloai ;;;6;;
visszafizetési köte|ezettség kiegyenÍítésre nem keriil. A kiheiyezeťt készülékszám neni těrhet el a
szociá|is, gyermekjó|éti és gyermekvéde|mi szoĺgá|tatók, intézrnények ágazati azonosffiáról és
országos nyi|vántartásáró| szó|ó 216/21o6.{x|.2o.) Korm, rende|et 5' s c.) pontjában meghatáíozott
nyilvántartásban (KENYSZI) rögzÍtettektől. Amennyiben az adatok ktizőtt e|térás mutatkozik, úBy a
végszámla kiá|lítása tekintetében a KENYsz| adatait ke|l a|apuĺ vennĺ.

7./ 2014, évben az olábbi Ütemezésben fo|yósída a Megrende|ő az alap, va|amint a te|jesĺtrňény szo|.

Félév Alapdíj {Ft} Teljesítmény díj (Ft} osszesen kiutalandó
szo|gáltatiási dĺj (Ft)

I 233.308.- 660.698.- 894.005.-

233,308.- 660.698.- 894.006.-

tv.
A,szo|gáltatási dii feIhasználása

A Vá||alkozó a szo|gá|tatási díj teljes összegét a feladatot ellátó szolgá|tatónak továbbszám|ázoľt
szo|gá|tatás eIlenértékének formájában biztosítja'

V,
Jelentési k.itelezettség

t./ Yá|Ia|kozó minden hónapot köVető ]'o. napĺg köte|es a 3. számú mel|ék|et szerĺnti havĺ je|entést
teljesítenĺ Megrende|ő íelé'

2./ Az e|ő|egrő| és e|számo|ásról (végszám|a) az á|ta|ános forga|mi adóró| szó|ó 2007. évi CX'Xnýt|.
törvény, a számviteĺről szó|ó 2000. éVi c. töľVénY, va|amint a 24hgg5. (x|. 22.) PM rendeletben leírt
tanalmĺ és a|aki követe|ményeknek megfe|e|ó szám|ákat kel| kiál|ítani. Az e|számolást Vá|ĺa|kozó
mĺnden félévet követő hónap 15. napjáĺg köte|es te|jesíteni.

3'/ A VállaIkozó kijelenti, hogy a szo|gá|tatási díjjaI elIentételez€ťt szolgáltatá5 nyújtása érdekében fet.
rnerü|t kö|tségeket ráfordításokat eIkü|önítetten és naprakészen tanji nyi|ván.

4'l Vá||a|kozó kije|entí, hogy elektronikus úton je|entést ad a szocĺá|is ŕegiszteren i1|etve az
igénybevevőĺ nyĺlvántartáson keresztü|, a mindenkor hatá|yos szociá|is, gyermekjó|étĺ ésgyermekvédeImi szoĺgá|tatók, intézmények á8azati azonosÍtójáró| és országoś nyilvintartásáró| szóĺó
226/2006. {X|. 20') Korm' rende|etben fog|aĺtaknak megfe|elóen. A je|enté-ssel 

"' 

guia";oiug a jeĺentés
megtörténtérő|, tąrta!máró| a Megrende|őt a havĺ jeIentés részeként tájékoztatjal.

5./ A szocĺá|ĺs regĺszterben történő negyedéves je|entést a https:/;/ĺe|entes.nrszh.hu, a kĺlzponti
elektronikus ňyi|vántartásba történő napÍ je|entést,a ľrttps.łi"vaa*inĺiJľ.E.Jíl"il"tes oláa|on
keIl te|jesíteni.
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M e gre n de|ő iktató szá ma : X - I7 6Đ ĺ 2074.
VálIaikozó iktatószéma:

6./ Amennyłben ą Vállalkozó az országos je|entési rendszerbe történó bejelentési kötelezettségnek

nátáridőben részben vagy egészben nem tesz g|eget, vagy rnlót|an adatot szo|gáltat, Úgy köte|ezi

magát hqgy a7 szt. gŁlL 5 {3) bekezdése alapján az országos je|entési rendszert működtető szěrv

áltaI kiszabott bírságot megtéríti.

vt.
Ellenőrzés

A Vá|la|kozó tudomásul veszi, hogy a Szoľgáltató székhe|yą telephe|ye szerint i||etékes lgazgatóság

jogosuIt a jelentésben fogIaltakat e||enőľizni a szolgá|tató székhe|yén.

A szolgáltató e||enőrizhetőségének biztosítása ä Válla|kozó feladata.

Mt.
Szolgáltatási dii visszafi zetése, kaľnat

1./ A nem szerződésszerűen nyújtott szo|gá|tatás esetében a szo|gá|tatási díjat a válla|kozó a

helyesbítő száĺn|ában meghatározott értékben utólag adott engedményként, résfben vagy egészben

a vá|la|t feIadätmutatótó| Va|ó eImaradás arányában visszafizetni köte|es.

2./ A vá}|a|kozó tudomásu| veszi. hogy a szolgá|tatási dĺ te|jes összegét vissza ke|| fizetnie,

amennyiben:
a) je|entési kötetezettségének nem tesz e|eget a szerződés megszűnését kdvetően, Vagy

hiánypótlási felhĺvásnak határidőben nem.t ýagy nern megfe|e|ően tesz e|ege!

b} a s?erződés megszűnését.követően nem biztosítja az ellenőrzés fe|tételeit, vagy

akadályozza annak Iefoĺytatását.

3./ A Válla|kozó a je|en szeľződésben kifejezetten e|togadja, hogy a visszafizetendő szo|gáltatásĺ

ddiisszege után a folyósítás időpontjátó| kezdődően a visszafizetés időpontjáig - a rész|etfizetési

. kedvezmény vagy rész|etekben torténő levonás engedé|Vezése esetén az engedé|yezés napjáig.

a jegybanki alapkamat kétszeľesének megfele|ő mértékű kamatát is megfizeti.

4./ A Íizetendő kamat számításakor az éľĺntett naptárĺ fé|éVet mege|őző uto|só napon érvényes

jegybanki a|apkamat irányadó az adott naptári félév te|jes idejére.

' 5,/ A kovetelés köz|ését követő 30 napon be|Ĺi| a Vá|la|kozó köte|es vlsszáfiZétni ai abban

. meghatározott.isszegű szolgáltatási díjat és annak kamatait.

6./ Jelen szenődésseI kapcsoIatban keIetkezett visszafizetéseket az a|ábbĺ névre és 5zámlaszámřä ke||

te|jesíteni:

vilt.
Záró ľendelkezések

1'/ A Vá||a|kozó képvise|etében aláíró személY1ek kijelenti/k és igazo|jalk a mel|ékletkéht ťsato|t 1.2

számú dokumentumokka|, hogy jogosu|t/ak a szo|gá|tató, ĺl|etve az intézményfenntartó

-6-
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M€grendeĺő ĺktat ó száÍna: x-L7 60 / 2014.
Vá|[alkozó ĺktatószáma:

képvĺseletére; továbbá enneľ< a|apján je|en Szerződés me8kotéséÍe és aláírására. A|áíró képvise|ő/k
kije|entilt hogy a testi!|eti szerveĺ/k részérő| a je|en szeŕződés megkötéséhez sziikséges
fe|hata|mazásokka| rende|kezĺky'nek, żulajdonosai/k je|en jogügy|etet jóváhagyták és harmadik
szemé|yeknek semminemii o|yaň jogosultsága nincs, me|y a Vál|alkozó részéró| akadá|yozná vagy
bármiben korlátozná a je|en szerződés megkötését és az abban fogĺa|t kötelezettségek maradéktaĺan
teIiesítéset.

2,/ A Yá||a|kolo kĺje|enti, hogy az á|ta|a fenntlrtott, j€|en sĺerződés sĺerinti Sĺolgiíltotó vdgy
ĺntézmény minden tevékenységéért úgy fe|e| mintha azt maga végezné'

3'/ A Vál|alkozó a szeĺződés aĺáĺrásáva| nvi|atkozik, hogy a szo|gáltatás és ennek e|lenéńék
te|jesítésének je|en szerződésben, i||etve a Vonatkozó jogszabá|yokban meghatározott feltéte|eit és
kitéteĺeit megismerte és azokat jeIen szerződés á|áírásávaI kifejezetten elfogadjä.

4./ Ä szoigá|tatás igénybevéte|ére vonatkozóan a szociálĺs igazgatásľól és szociá|is el|átásokróĺ szó|ó
1993. évi l|t. tiirvény, a szeméĺyes gondoskodást nyújtó szociá|is ĺntézmények szakřnař fe|adatairól és
műkodésük feltéte|eĺrő| szoÍó t/2ao0' (l. 7.} SzCsM rende|et, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális et|átások Ęénybevéteĺének rendjétő| szó|ô 9/t999. (Xl. 24.) szcsM rendete! a szemé|yes
gondoskodást nyújtó szociä|is ellátások térítési dijáróĺ szó!ó 29ĺL993. {ll. 17.} Korm. rendelet,
va|amint önkormányzati intézmény esetén a Fenntartó rende|etében fogla|tat egyéb esetben a

Vá|laĺkozó d<intésében fog|a|t szabá|yok az inínyadóak.

3.ĺ Szerződő Fe|ek kije|entik, hogy' je|en szerződés te|jesítése során kölcsonösen együttműködve
járnak e|, az esetĺeges vitás kérdéseiket megkísérlik békés úton, egyeztetésse| rende2ni, s
amennyiben az nem vezet eredményre, .úgy jogvitáik eldttntésére a Megrende|ő székhe|ye szerint
i||etékes törvényszéket je|ö|ik ki.

Je|en szeződés á|taI nem szabá|yozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. szeęődésekre
Vonatkozó á|talános rendeIkezései és a Vonatkozó ágazatijogszabá|yok e|őírásai az irányadók.

Szerz<jdő Fe|ek fenti szerződést elo|vasták, közôsen érte|mezték, s azt, mint akaratukka| és
jognyilatkozataikkaI mindenben megegyezőt saját kezű|eg, ilIetve a|áírásra jogosu|t képvise|őik útján,
4 eredeti példányban, jóváhagyő|ag írják a|á.

Budapest, 2014. ..*Y...'..'''.'..hó*ł
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2. szźLÍÍIiImelléklet

sZB,F.zoDÉsľĺonosÍľÁs
Je|zőrendszeľes házi segítségnyújtás ellátásáľa

amely létrejtitt egyľészről a

Szociálĺs és Gyeľmelĺvédelmĺ F őigazgatőság
Székhelye: 1 132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Tĺiľzskönyvi szźtm: 802 1 0 1

Adószám: | 5802107 -2-4I
Bankszáml a szátma: vÁr 1 003 2000-0 032990 5
Képviseli: Dľ. Thuma Róbeľt
Beosztása: foígazgatő
(továbbiakban: Megrendelő)

másľészľől

Neve: Budapest Főváros VIII. keľület Jĺízsefváľosĺ Onkoľmányzat
Székhelye: 1082 Budapest, Baľoss tÍca63-67.
Törzskĺĺnyvi szźnna: 7 3 57 | 5

Adószáma : I 57 3 57 | 5 -2/ 42
Bankszáml a szźrna 1 4 1 003 09- 1 02I 3 9 49 -0 1 0 0000 06
Képviseli: Dľ. Kocsis Máté
Beosztása: polgáľmesteľ
(továbbiakban: Vállalkozó)

kłiziitt alulírott helyen és napon, az a|ábbi feltételek mellett:

l./ Felek rogzítik,hogy 20|4. év 04. hó 28. napjan szerződést kötöttek a2014. januáľ l.től
2014. decembeľ 31..ĺg teľjedő határozott időszakľa a je|zőľendszeres házi segítségnyújtás
ellátás biztosítása és finanszír ozása tár gy á,ň,an.

2.l A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésfüet 2015. decembeľ 31. napjáig a
szęrzőđésben foglalt egyéb feltételek vá|tozat|anul hagyása mellett meghosszabbítják.

3. l A jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. szerződé-
sekre vonatkoző á|ta|tnos rendelkezései az iľánvadók.

4.l Szerződő Felek fęnti szęrződést elolvasták, kciztjsen érte|menék, s azt' mint akaľatukkal és
jognyilatkozataild<a| mindenben megegyezot saját kezűleg, illetve aláírástajogosult képviselőik
tLtjźtn' 4 eľedeti példanyban, jővźhagyő|ag írjzlk a|á. A távollévő felek kĺjzötti szetzodés annak
mindkét fé| aláírását kĺjvetően 2015.januáľ 1. napján lép hatályba.
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Budapest,2014. ..... hó ....nap Budapest,2014. hó .... nap

Dľ. Thuma Róbeľt
főigazgatő

pénzugyi ellenj egyzés (SZGYF)

Budapest,20|4. hó ... nap

jogi ellenje gyzés (SZGYF)

Fedezete:
PénzĹigyileg ellenj egyzem:

Pĺĺľis Gyuláné
p énzngy i ügyo sztályv ezető

j ogi szempontból ellenj egyzem
D anada-Rimĺán Edina j e gy ző me gbízásźlb ő|

Dr. Kovács Gabriella
a|jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester

pénzügyi ellenjegyzÓ
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