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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság -
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Határozati javaslat: A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

L Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselô-testülete a 76/2017. (III. 09.) számú határozata 
alapján a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatával (továbbiakban: 
V. kerület Önkormányzata) határozott időre 2017. május 1. napjától 2022. december 31. 
napjáig tartó ellátási szerződést (továbbiakban: ellátási szerződés) kötött 1 fő tekintetében 
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti 
gondozására.

ÉRKEZETT



A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 
által fenntartott Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 1088 Budapest, 
Szentkirályi u. 15. I. emelet 4. szám alatti telephelyén működő, 12 férőhelyes Gyermekek 
Átmeneti Otthona (továbbiakban: Gyermekek Átmeneti Otthona) a működési engedélyében 
foglaltak szerint 0-18 éves korú gyermekeket fogad, akik átmenetileg ellátás és felügyelet 
nélkül maradtak vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradnának, valamint akik a család 
életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett élethelyzetbe kerültek.

Az ellátási szerződést a Felek a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
147/2022. (V. 26.) számú határozata, valamint a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. 
kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2022. (V. 19.) számú határozata alapján 
módosították, melyben a készenléti díj és a napi térítési dijak 2022. július 1. napjától 
megemelésre kerültek (2022. július 1. napjától a készenléti díj: 2.200.000 Ft/év/fő-re, a napi 
térítési díj 3.000 Ft/nap/fő-re, illetve férőhelyszám felett 5.000 Ft/nap/fő-re változott).

Tekintettel arra, hogy az ellátási szerződés határozott időtartama 2022. december 31. napjával 
lejár, az V. kerület Önkormányzata írásban jelezte, hogy 2023. január 1. napjától határozatlan 
időtartamra új ellátási szerződést kíván kötni a gyermekek átmeneti gondozására a 2022. július
1. napjával módosított, év végén megszűnő ellátási szerződésben foglalt feltételek szerint.

A Gyermekek Átmeneti Otthona működési költségének összege közel állandó, mivel a 
személyi juttatások (a járulékváltozásoktól, valamint a minimálbér és pótlék változásoktól 
eltekintve) változatlanok, az infrastruktúra használódik, a közüzemi díjak összege alacsonyabb 
ellátotti létszám esetén sem csökken jelentős mértékben és a kihasználatlan férőhelyek esetén is 
szükséges biztosítani a szakmai létszámminimum normát, melyet a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. melléklete határoz meg. Az 
ellátási szerződésben foglalt szolgáltatási díj azonban bevételi forrást jelent az 
Önkormányzatnak. Mindezekre és arra a körülményre is tekintettel, hogy a Gyermekek 
Átmeneti Otthonának feltöltöttsége az elmúlt évek átlagát figyelembe véve nem érte el a 100%- 
ot, a maximális kihasználtság elérése és a minél hatékonyabb fenntartás érdekében javaslom az 
V. kerület Önkormányzatával a további együttműködést, új ellátási szerződés megkötését 
gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására 2023. január 1-jétöl határozatlan időre a 2022. 
július 1. napjával módosított ellátási szerződésben rögzített készenléti díj és napi térítési díj 
ellenében.

II. A beterjesztés indoka

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 42. § 17. pontjában foglaltak alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe 
tartozik, amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 
97. § (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete az ellátási 
szerződés megkötésének, a szerződés módosításának, illetve megszüntetésének jogát nem 
ruházhatja át. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, azon belül 
gyermekek átmeneti otthona feladat ellátásra új ellátási szerződés megkötéséhez a Gyvt. 97. § 
(5) bekezdése alapján szükséges, hogy a Képviselő-testület hozzon határozatot.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, azon belül 
gyermekek átmeneti otthona, mint kötelező önkormányzati feladat ellátása tárgyában az V. 
kerület Önkormányzatával 2023. január 1-jétől határozatlan időre új ellátási szerződés 
megkötése.



A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel, az ellátási szerződésben foglalt készenléti díj és a 
napi térítési díjak bevételt jelentenek az Önkormányzat számára.

IV. Jogszabályi környezet
Az Mötv. 42. § 17. pontjában foglaltak alapján a képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik, amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. A 
Gyvt. 97. § (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete az ellátási 
szerződés megkötésének, a szerződés módosításának, illetve megszüntetésének jogát nem 
ruházhatja át.

Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 11. pontjában foglaltak szerint a kerületi önkormányzat feladata 
különösen a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások. A Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás a gyermekek 
átmeneti gondozása. A Gyvt. 48. § (1 ) bekezdése értelmében a gyermek átmeneti gondozása 
megszervezhető a működtető által kijelölt helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában 
vagy családok átmeneti otthonában.
A Gyvt. 94. § (3) bekezdése alapján az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi 
önkormányzat, amelynek területén
a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsödét,
b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek 
átmeneti otthonát,
c) harmincezemél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett 
családok átmeneti otthonát
köteles működtetni.
A Gyvt. 97. § (1) bekezdése értelmében a Gyvt.-ben meghatározott személyes gondoskodást 
nyújtó ellátást vagy egyes körülhatárolható és elkülöníthető feladatok ellátását, ide nem értve a 
területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást, a települési önkormányzat, illetve az állam - a 
fenntartói feladatainak a Kormány rendeletében kijelölt szerv útján - állami fenntartóval, 
egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.
A Gyvt. 97. § (3) bekezdése alapján az ellátási szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják 
meg azzal, hogy a szerződés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 121. §-ában meghatározottakon túl tartalmazza
a) azt az időszakot, amelyre a szerződést kötötték, amely időszak a bentlakásos 
gyermekintézmény esetén nem lehet kevesebb 5 évnél,
b) a szolgáltatást végző nem állami szerv nyilatkozatát a nyilvántartási kötelezettség, az 
adatkezelés és az adatvédelem szabályainak ismeretére és betartására.
A Gyvt. 97. § (4) bekezdése alapján az ellátási szerződés létrejöttét a helyben szokásos módon 
közzé kell tenni.

A gyermekek átmeneti otthonára vonatkozó részletszabályokat a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 62-66. §-ai tartalmazzák.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 3.3.2. pontja alapján a Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javaslatot tesz a szociális és gyermekvédelmi területen 
szolgáltatások indításának kezdeményezésére, ellátási, szolgáltatási szerződések megkötésére. 
Az SZMSZ 7. melléklet 1.4.3. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 
figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, 
a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.



Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést 
nyilvános ülésen kell tárgyalni. A határozat elfogadásához az SZMSZ 30. § (2) bekezdése és a 
6. mellékletének 6. pontja alapján minősített többség szükséges.

A fenti rendelkezések alapján kérem az alábbi határozat elfogadását.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatával 

kötendő ellátási szerződés tervezete
2. számú melléklet: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatával 

kötött ellátási szerződés és annak módosítása

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (.) számú határozata

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatával gyermekek 
átmeneti otthona feladatellátás tárgyábanellátási szerződés megkötéséről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1 .) a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, azon belül 

gyermekek átmeneti otthona feladatellátás tárgyában, Belváros-Lipótváros Budapest 
Főváros V. kerület Önkormányzatával 2023. január 1-jétől határozatlan időre ellátási 
szerződést köt az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal;

2 .) felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott ellátási szerződés 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: határozat 1. pontja esetében: 2022. november 24., a határozat 2. pontja esetében: 
2022. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda.

Budapest, 2022. november i Ç •

Törvényessé zi ellenőrzés:

----------

Szili-Darók Ildikó 
alpolgármester

jegyző



ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS • KamZZjÚ

Amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
törzskönyvi azonosító szám: 735715
adószám: 15735715-2-42
KSH statisztikai számjel: 15735715-8411-321^01
számlaszám: 11784009-15508009
képviseli: PikóAndrás polgármester
mint szolgáltatást végző (a továbbiakban: Szolgáltatást végző), :

másrészről
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat

székhely: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
törzskönyvi azonosító szám: 735683
adószám: 15735681-2-41
KSH statisztikai számjel: 15735681-8411-321-01
számlaszám: 11784009-15505006
képviseli: Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester
mint szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Szolgáltatást igénybe vevő)

- a továbbiakban együttesen Felek - között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:
1.1. A Szolgáltatást igénybe vevő megbízása alapján a Szolgáltatást végző vállalja, hogy a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyyt.) 50. 
§-ában, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,gyermekvédelmi intézmények, va
lamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet (NM rendelet) 62-66. §-ában meghatározottak szerinti - ellátást nyújt 1 fô Buda
pest V. kerületi lakcímmel rendelkező 0-18 éves gyermek részére, aki családban él, de átme
netileg ellátás és felügyelet nélkül marad vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, 
valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Ezen szolgálta
tás biztosításával a Gyvt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján -r a Szolgáltatást igénybe vevő 
kötelező feladatát látja el.
1.2. Szolgáltatást végző vállalja, hogy a rendelkezésére álló üres férőhelyek terhére további V. 
kerületi lakcímmel rendelkező 0-18 éves korú gyermeket is fogadhat a szerződésben meghatá
rozott féröhelyszám feletti napi térítési díj ellenében.

2. A szerződés tartalma:
2.1. Az 1. pontban meghatározott intézményi ellátás formája: személyes gondoskodás kereté
be tartozó gyermekjóléti alapellátás - gyermekek átmeneti gondozása -, azon belül gyermekek 
átmeneti otthonának biztosítása.

2.2. Szolgáltatást végző az 1. pontban meghatározott szolgáltatást a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermek óléti Központ telephelyén müködőGyennekekÁtmenetiOtthona 
intézményben a 1088 Budapest, Szentkirályi u. 15.1 /4. szám alatt biztosítja, á Budapest Fővá
ros Kormanyhivatala Szociális és Gyámhivatala által határozatlan időre kiadott 
BPC/020/282/2/2014. számú jogerős működési engedély alapján.

2.3. Az ellátásban részesülők számára a rendelkezésre álló férőhelyek száma a Budapest Fő
város Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala által kiadott működési engedély alapján 12 
férőhely.



2.4. Jelen szerződés alapján a Szolgáltatást végző által ellátott feladatok különösen:
- megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézményként alapel
látás keretében átmeneti gondozás biztosítása,
- az otthonba történő befogadásról haladéktalan értesítés az Egyesített Szociális Intézmény 
felé,
- a gyermekekkel kapcsolatos - a NM rendelet 119. § (1) bekezdésében meghatározott rendkí
vüli eseményről haladéktalan értesítés megküldése a törvényes képviselő felé.

2.5. Felek rögzítik, hogy a gyermekek átmeneti otthonába kerülés módja a Szolgáltatást 
igénybe vevő által fenntartott Egyesített Szociális Intézmény képviselőjének írásbeli megke
resése alapján történik - a megkeresést követő 24 órán belül - a Józsefvárosi Szociális Szol
gáltató és Gyermekjóléti Központ képviselőjének írásbeli jóváhagyásával. Jelen pont esetében 
a kapcsolattartás formájaként Felek az elektronikus úton történő kapcsolattartást jelölik meg.

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kapcsolattartója
név: Szögi Szabolcs
tel:
e-mail: szogi.szabolcs@jszszgyk.hu

Egyesített Szociális Intézmény kapcsolattartója
név: Molnár Péter
tel: +36 1 203 0100
e-mail: belvarosi.csgyk@belvaros-szocialis.hu

2.6. A Szolgáltatást végző vállalja, hogy folyamatosan kapcsolatot tart az Egyesített Szociális 
Intézmény intézményvezetőjével, valamint igény esetén az V. kerületi ellátottról folyamatos 
tájékoztatást nyújt.

2.7. Szolgáltatást végző kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott személyes gondoskodás 
keretébe tartozó gyermekjóléti alaplátás gyermekek átmeneti gondozására - gyermekek átme
neti otthona - vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, valamint nyilván
tartási kötelezettségeket, az adatkezelést és az adatvédelmi szabályokat betartja és betartatja.

2.8. Szolgáltatást végző vállalja, hogy eleget tesz a külön jogszabályban meghatározott adat
szolgáltatási kötelezettség teljesítésnek, a statisztikai adatok gyűjtéséhez szükséges adatokat 
Szolgáltatást igénybe vevő rendelkezésére bocsátja.

2.9. Szolgáltatást végző vállalja az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva a Gyvt. 
33. §~ában meghatározott tájékoztatási és értesítési kötelezettség teljesítését.

2.10. Szolgáltatást végző vállalja, hogy a szolgáltatás biztosításával kapcsolatos panaszok 
érvényesítésének rendje, azok kivizsgálása, a vitás kérdések rendezése az intézményben - jog
szabályban meghatározott előírások szerint - működő érdekképviseleti fórum feladatkörét 
képezi azzal, hogy az V. kerületi férőhelyet érintő jelen pont szerinti ügyek esetén a Szolgál
tatást igénybe vevőt tájékoztatja.

2.11. Szolgáltatást végző köteles a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást a szakmai 
jogszabályok betartásával folyamatosan biztosítani az előírt adminisztrációs kötelezettségek 
betartásával együtt.

2.12. Szolgáltatást végző kijelenti, hogy Szolgáltatást igénybe vevő által az otthonba irányított 
V. kerületi lakcímmel rendelkező ellátottnak személyi térítési díjfizetési kötelezettsége nincs.

3. A szerződés időtartama: ;
3.1. Jelen szerződést a Felek 2023. január 1. napjától határozatlan időtartamra kötik. ;
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4. Díjazás, fizetési feltételek:
4.1. Felek a szerződés tárgyát képező szolgáltatás díját az alábbiak szerint állapítják meg:

a) éves készenléti díjként: 2.200.000,- Ft/év/fö
b) napi térítési díjként: 3.000,- Ft/nap/fö
c) napi térítési díj, a szerződésben meghatározott férőhely szám feletti igény ese- 

:^WMfMfW'Wfon:'5.Ö00,-Ft^ap/foÄ^^^
A napi térítési díj mértéke 2024. január 1. napjától, továbbá ezt követően a szerződés időtar
tama alatt minden év január 1. napjától a KSH által közétett előző évi átlagos fogyasztói árin
dex mértékével- szerződésmódosítás nélkül - megemelkedik, melyről a Szolgáltatást végző 
írásban tájékoztatja a Szolgáltatást igénybe vevőt minden év február 28. napjáig.
4.2. Szolgáltatást igénybe vevő vállalja, hogy a 4.1. pontban foglalt készenléti díj összegét a 

Szolgáltatást végző részére a tárgyévre vonatkozóan egyösszegben, a kiállított számla el
lenében minden év március 31. napjáig a 11784009-15508009 számú bankszámlaszámra 

rífáhitalja.f rífrírí
4.3. Szolgáltatást igénybe vevő vállalja, hogy a napi térítési díj összegét egyösszegben, a 

tárgyévet köve Szolgáltatást végző által kiállított számla kézhezvételét követő 30 
napon belül átutalj a. ; f

4.4. Szolgáltatást igénybe vevő a Ptk. 6:48 § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles 
fizetni, ha a jogszerűen kiállított számlán feltüntetett szolgáltatási díj átutalásával késede
lembe esik.

5. A szerződés felmondása

5.1. Bármelyik fél jogosult jelen szerződést 3 hónapos felmondási idővel felmondani. A fel
mondás a másik félhez intézett, a felmondás okát és indokait magában foglaló írásbeli nyilat
kozattal történik. A felmondási idő a felmondás másik Fél részére történő kézbesítését követő 
napon kezdődik.

5.2. Jelen szerződés 5.1. pontjában meghatározottak esetében Szolgáltatást végző vállalj a az 
1. pontban meghatározott szolgáltatás folyamatos biztosítását a felmondási idő végéig. Szol
gáltatást végző tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás folyamatos biztosításának elmulasztása 
esetén a Szolgáltatást igénybe vevőnek kártérítési igénye állhat fenn, melynek összege a ki
esett szolgáltatási időtartamra esedékes napi térítési díj összegével megegyezik.

5.3. Szolgáltatást igénybe vevő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a 
Szolgáltatást végző jelen szerződésben foglaltakat rendelkezéseket súlyosan megszegi, így 
különösen:
a) jelen szerződés 1 .pontjában meghatározott feladatait — felszólítást követően - sem teljesíti, 
b) jelen szerződés 6.1 . pontjában meghatározott beszámolási kötelezettségének a Szolgáltatást 
igénybe vevőnek írásbeli felszólítását követő 10 munkanapon belül nem tesz eleget.

5.4. Szolgáltatást végző a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Szolgál
tatást igénybe vevő jelen szerződés 4.2. — 4.4. pontjában meghatározott fizetési kötelezettsé
gének a Szolgáltatást végző írásbeli felszólítását követő 10 munkanapon belül nem tesz ele
get.

5.5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel összefüggő jognyilatkozatok kizárólag írásban 
érvényesek.

6. Egyéb rendelkezések:
6.1. Szolgáltatást végző a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

útján jelen szerződés 1 . pontjában meghatározott feladat ellátásáról évente egy alkalom
mal, írásban a Szolgáltatást igénybe vevőnek beszámol a tárgyévet követő év február 28. 
napjáig. A beszámoló tartalmazza különösen:



a szolgáltatásokat igénybe vevők számának alakulását;
- a szolgáltatások megvalósulásának elemeit;

az esetleges jövőbeni fejlesztési irányokat;
Szolgáltatást igénybe vevő által fizetett szolgáltatási díj felhasználását.

6.2. Szolgáltatást végző 2024. évtől kezdődően, évente egy alkalommal, minden év március 
31. napjáig kezdeményezheti jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott szolgáltatási díjak 
felülvizsgálatát/módosítását. A kezdeményezés alapján a Felek képviselö-testületei - a 4.1. 
pont utolsó mondatában meghatározott kivételtől eltekintve - az adott év december 31. napjáig 
határoznak a szerződés - közös megegyezéssel- következő évre vonatkozó módosításáról.

6.3. Szolgáltatást végző jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy lejárt 
köztartozása nincs. Felek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) be
kezdése 1. pontjában foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősülnek.

6.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezései, szakmai kérdésekben a hatályos személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Jelen szerződés 4 számozott oldalból áll, 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a 
Szolgáltatást végzőt, 3 példány a Szolgáltatást igénybe vevőt illeti meg.
A jelen szerződést - a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
............../2022. (........) számú határozata és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerü
leti Önkormányzata Képviselő-testülete.................................... számú határozata alapján - a
Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 
írták alá.

Budapest, 2022........................ Budapest, 2022.

Budapest Főváros Vili, kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében: 
Pikó András 
polgármester 

Szolgáltatást végző

Belváros-Lipótváros Budapest 
Főváros V. Kerületi Önkormányzat 

képviseletében:
Szentgyörgyvölgyi Péter 

polgármester 
Szolgáltatást igénybe vevő

Pénzügyileg ellenjegyzőm: Budapest, 2022....... Budapest, 2022.........

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzőm: Budapest, 2022......... Budapest, 2022....

dr. Sajtos Csilla 
jegyző
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Budapest Főváros VIH. kerület Józsefvárosi önkormányul - Sdn;.
székhelyi 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
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KSH Statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01

képvisdi:Dr.KocsisMálépolgármester
mfot szolgáltatástvégző (a továbbiakban: Szolgáltatást v^gző), 
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BeJváros-Iápótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata 
székhely: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4. 
törzskönyvi azonosító szám: 735683

KSH statisztikai számjel: J5735681-8411-321-01 
x számlaszám: 11784009-15505006-00000000 
képviseli: SzentgyÖrgyvolgyi Péter polgármester 
mint szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Szolgáltatást igénybe vevő)

- a továbbiakban együttesen Feldt - között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés tárgya:
l.l.ASrolg^tß^igenybeyevöme^^
kék védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 50. {-ában, a sze- 

:'W^. g^4osl«>dá^ gyermekvédeïnii imézrnények,:^
mai feladataitól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (NM rendelet) 62-66. 
g-ában me^határozottak szerinti - ellátást nyújt 1 fó Budapest V. kerületi lakóhellyel rendelkező 0-18 
éves gyermek részére, aki családban él, de átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maiad vagyelhe- 

már^^
veszélyeztetett Ezen szolgáltatás biztosításával - a Gyvt 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján - a 
Szolgáltatást igénybe vevő kötelező feladatát látja el.
3 S^l^ta^
lakóhelyúú-lSévéskQru^ermcketisfogadimtászerzódésbenmeghaíiározottféTÓhelyszáinfeletti  
l^i édem^é A;; S ;

2. A szerződés tartalma:
2.1. Az.í, pontoan nieghatározott intézményi ellátás formája: személyes gondoskodás keretébe tartotó 

gyennekjólétialapeliátás--gyennekekátmenetigondozása-,azonbelül gyermekek átmenetiotthoná- 
Wa^ftá^ÁAA ííA MW M;

24r S^jg^tâst végző $z 1 pontban meghatározott szolgáltatást a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató 
■ és C^ermekjóléti Központ telephelyén .működő .Gyermekek Átmeneti Öijhona intétméi^ 
Budapest,SzentkiráIy'iu.l5.1Z4.stómalattbiztosítia, áBudajKstFővárosKonnányhivatalaSzociális 
ésGyámhivatalaállaJhatározatlanidőre kiadott BPC/020/282/2Z2014.számú jogerős múködésienge-

;23» Áí ellátásban részesülők számára a repdelkezésre álló féróhelyek száma a Bu&p^ Főváros 
KonnánybivatalaSzxxiiálisésGyáinhivaíalaáltalkjadottjnúködfciengedéb'alapján lí féróhely. ■ -

2Á, fôlen szetté« síapjto a .Szpigötá^yég^ál^M^
? j^gszaíi^. működő bentlakásos gyermeldntézm^ alapellátás kere-
;$ben£taenetig9u4o^.blzt^iti^-<AfB:ASsW<WAAA^
Aáz ptópnba történő.béfpgedáwól hdadáttalan értesítés pz Egyesített Szociális Intézmény felé, ;■.Ï
i á gyermekeldceltápcsolMós- b híM rendetet l 19?§ (|j b^«désében, megbatározott tendkíyüli ese- 
rnényTŐlhahdéktalanértesítésmegküidéseatöryényesképvjselöfelé. AA: A
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2.5. Felek rögzítik, hogyá gyermekek átmeneti otthonába kerülés módja a Szolgáltatást igénybe vevő 
által irányított Egyesített Szociális Intézmény képviselőjének írásbeli megkeresése alapján történik -a 
megkeresést kővető' 24 órán betol - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
képviselőjének írásbeli jóváhagyásával. Jelén piait esetében a kapcsolattartás fonnájaként Felek az 
elektronikus úton történő kapcsolattartást jelölik meg. , ' :

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kapcsolattartója ?
név: SzögiSzabolCs

é-raril: Jáogi.mboícs@szszgyk.hu:

Egyesített Szociális Intézmény kapcsolattartója 
név. Balázs Judit 
tel:+36 1 2030100 .
e-maileszi.belvaros@gmail.com

2.6. A Szolgáltatást végző vállalja, hogy folyamatosan kapcsolatot fart az Egyesített Szociális Intéz
mény intézményvezetőjével, valamint igény esetén az V. kerületi ellátottról folyamatos tájékoztatást 
nyújt. -y-.'?

2.7. Szolgáltatást végző kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott személyes gondoskodás keretébe 
tartozó gyermekjóléti alaplátás gyermekek átmeneti gondozására - gyermekek átmeneti otthona - vo
natkozó külön jogszabályokat és szákmai követelményeket, vàlàmint nyilvántartási kötelezettségeket, 
az adatkezelést és az adatvédelmi szabályokat betartja és betartatja.

2.8. Szolgáltatást végző vállalja, hogy elegét tesz a külön' jogszabályban meghatározott adatszolgálta
tási kötelezettség teljesítésnek, a statisztikai adatok gyűjtéséhez szükséges adatokat Szolgáltatást 
igénybe vevő rendelkezésére bocsátja.

2.9. Szolgáltatást végző vállalja az ellátás igénybevételénekszabályaíhozkapc8olódvaaGyvt33. §- 
ában meghatározott tájékoztatási és értesítési kötelezettség teljesítését

2.10, Szolgáltatást végző vállalja. Hogy a szolgáltatás biztosításával kapcsolatos panaszok érvényesíté
sének rendje, azok kivizsgálása, a vitás kérdések rendezése az intézményben - jogszabályban meghatá
rozott előírások szerint - működő érdekképviseleti fórum feladatkörét képezi azzal, hogy az V. kerületi 
férőhelyet érintő jelen pont Szerinti ügyek esetén a Szolgáltatást igénybe vevőt tájékoztatja.

2.11. Szolgáltatást végző köteles a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást a szakmai jogsza
bályok betartásával folyamatosan biztosítani az előírt adminisztrációs kötelezettségek betartásával 
együtt.

2.12. Szolgáltatást végző kijelenti, hogy Szolgáltatást igénybe vevő által az otthonba irányított V. ke
rületi lakóhellyel rendelkező ellátottnak személyi térítési díjfizetési kötelezettsége nincs.

3. A szerződés időtartama:
3.1. Jelen szerződést a Felek hátérózott időtartamra kötik 2017. május 01. napjától 2022. december 31. 
napjáig.

4. Díjazás, fizetési feltételek:
4.1. Felek a szerződés tárgyát képező szolgáltatás díját az alábbiak szerint állapítják még: '

a) évi készenléti díjként: 1.100.000,-Ft/fö
b) napi térítési díjként 1.650,-Ft/ffi
c) napi téritéri díj, a szerződésben meghatározott férőhelyszám feletti igény esetén: 

3,200,-FVfő.
4.2. Szolgáltatást igénybe vevő vállalja, hogy a 4.1. pontban foglalt készenléti díj összegét a Szolgál

tatást végző részére tárgyévre vonatkozóan egyösszegben, a kiállított számla ellenében minden év 
március 31. napjáig a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403387-00028570-00000000 számú bank
számlaszámra átutalja.
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4.3. Szolgáltatást igénybe vevő vállalja, hogy'a 2017. évi készenléti díj összegének időarányos részét, 
mely 2017. május 1. napja és 2017. december 31. napja közötti időszakra vonatkozik, Szolgálta
tást végző részére egyösszegben a kiállított számla ellenében 2017. június 15. napjáig a K&H 
Bank Zrt.-nél vezetett 10403387-00028570-00000000 számú bankszámlaszámra átutalja.

4.4. Szolgáltatást igénybe vevő vállalja, hogy a napi térítési díj összegét a Szolgáltatást végző által 
kiállított számla kézhezvételét követő 15 napon belül átutalja.

4.5. Szolgáltatást igénybe vevő a Ptk. 6:48 § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni, 
ha a jogszemen kiállított számlán feltüntetett szolgáltatási díj átutalásával késedelembe esik.

5. A szerződés felmondása

5.1. Bármelyik fél jogosult t jelen szerződést 3 hónapos felmondási idővel felmondani. A felmondás a 
másik félhez intézett, a felmondás okát és indokait magában foglaló írásbeli nyilatkozattal történik. A 
felmondási idő a felmondás másik Fél részére történő kézbesítését követő napon kezdődik.

‘ 5J2. Jelen szerződés 5.1. pontjában me^iatározottak esetében Szolgáltatást vé^ő vállalja az 1. pont
ban meghatározott szolgáltatás folyamatos biztosítását a felmondási idő végéig. Szolgáltatást végző 
tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás folyamatos biztosításának elmulasztása esetén a Szolgáltatást 
igénybe vevőnek kártérítési igénye állhat fenn, melynek összege a kiesett szolgáltatási időtartamra 
esedékes napi térítési díj összegével megegyezik.

5.3. Szolgáltatást igénybe vevő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Szolgálta
tást végző jelen szerződésben foglaltakat rendelkezéseket súlyosan megszegi, így különösen: 
a) jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatait - felszólítást követően - sem teljesíti, 
b) jelen szerződés 6.1. pontjában meghatározott beszámolási kötelezettségének a Szolgáltatást igénybe 
vevőnek írásbeli felszólítását követő 10 munkanapon belül nem tesz eleget.

5.4. Szolgáltatást végző a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Szolgáltatást 
igénybe vevő jelen szerződés 4.2. - 4.4. pontjában meghatározott fizetési kötelezettségének a Szolgál
tatást végző írásbeli felszólítását követő 10 munkanapon belül nem tesz eleget.

5.5 Felek rögzítik, hogy'jelen szerződéssel összefüggő jognyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek,

6. Egyéb rendelkezések:
6.1. Szolgáltatást végző a Józseívárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ útján jelen 

szerződés 1. pontjában meghatározott feladat ellátásáról évente egy alkalommal, írásban a Szolgál- 
tatást igénybe vevőnek beszámol a tárgyévet követő év február 28. napjáig. A beszámoló tartal
mazza Kilönösen:

- a szolgáltatásokat igénybe vevők számának alakulását;
- a szolgáltatások megvalósulásának elemeit;
- az esetleges jövőbeni fejlesztési irányokat;

. - Szolgáltatást igénybe vevő által fizetett szolgáltatási díj felhasználását.

6.2. Szolgáltatást végző évente egy alkalommal minden éváprilis 15. napjáig kezdeményezheti jelen 
szerződés 4.1.pontjában meghatározott szolgáltatási díjak felülvizsgálatát/módosítását, ennek megfe
lelően jelen szerződés közös megegyezéssel történő módosítását.

6.3. Szolgáltatást végző jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy lejárt köztarto
zása nincs.'?^

6.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény rendelkezései, szakmai kérdésekbenahatályosszemélyesgondoskodástnyújtógyennekjó- 
léti alapellátást nyújtó intézményekre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Jelen szerződés 4 számozott oldalból áll, 6 eredeti példányban készült.
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A jelen szerződést - a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselö-testülete 
76/2017. (III.09.) számú határozata és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi önkor
mányzata Képviselő-testületé 50/2017. (HI.09.) B-L.Ö. számú határozata alapján - a Felek elolvasták, 
értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Dr. Kocsis Máté 
polgármester 

Szolgáltatást végző

Jogi szempontból ellenjegyzőm:

Fedezet:
Pénzügyileg ellenjegyzőm:

..........
Párís Gyutáné 

gazdásági vezető

' üd j-o: tt-

4



JÓZSEFVÁROSTP0L6ÄHMBIBW HIVATAL

2022 JÚL 19.

MEGÁLLAPODÁS ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 1. számú MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött 

egyrészről:
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

JÚL 20.
Előzmény:

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormán
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
törzskönyvi azonosító szám: 735715 
adószám: 15735715-2-42
KSH statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
számlaszám: 11784009-15508009
képviseli: Pikó András polgármester
mint szolgáltatást végző (a továbbiakban: Szolgáltatást végző),

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata
székhely: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
törzskönyvi azonosító szám: 735683
adószám: 15735681-2-41 nX
KSH statisztikai számjel: 15735681-8411-321-01 _

' számlaszám: 4478700945505006 4^8^00^-15^0500^ $ WJM v
képviseli: Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester
mint szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Szolgáltatást igénybe vevő)

együttesen a Felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1 ./ Felek rögzítik, hogy egymással 2017. március 28. napján ellátási szerződést 
(továbbiakban: ellátási szerződés) kötöttek személyes gondoskodás keretébe tartozó 
gyermekek átmeneti gondozása-azon belül gyermekek átmeneti otthona- ellátása tárgyban.

2 ./ Felek az ellátási szerződést 2022. július 1. napi hatállyal - a Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2022. (V.26.) határozatában foglaltak, valamint a 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata Képviselő-testületének 
76/2022. (V.19.) számú határozata alapján - közös megegyezéssel az alábbiak szerint 
módosítják: . >

2.1. Az ellátási szerződés 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.1. Felek a szerződés tárgyát képező szolgáltatás díját az alábbiak szerint állapítják meg: 
a) éves készenléti díjként: 2.200.000,- Ft/év/fö
b) napi térítési díjként: 3.000,- Ft/nap/fö
c) napi térítési díj, a szerződésben meghatározott féröhelyszám feletti igény 

esetén: 5.000,- Ft/nap/fö.”

2.2. Az ellátási szerződés 4.2. pontjában a „K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403387- 
00028570-00000000 számú bankszámlaszámra” szövegrész helyébe az „OTP Bank Nyrt.-nél 
vezetett 11784009-15508009 számú bankszámlaszámra”szövegrész lép.



2.3. Az ellátási szerződés 2.S. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.5. Felek rögzítik, hogy a gyermekek átmeneti otthonába kerülés módja a Szolgáltatást 
igénybe vevő által irányított Egyesített Szociális Intézmény képviselőjének írásbeli 
megkeresése alapján történik - a megkeresést kővető 24 órán belül - a Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ képviselőjének írásbeli jóváhagyásával. 
Jelen pont esetében a kapcsolattartás formájaként Felek az elektronikus úton történő 
kapcsolattartást jelölik meg.

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kapcsolattartója
név: Szögi Szabolcs
tel:
e-máíl: szogi.szabolcs@iszszuvk.hu

Egyesített Szociális Intézmény kapcsolattartója
név: Molnár Péter
tel: +36 1203 0100
e-mail: belvarosi.es gvk@belvaros-szocialis.hu”

3. Az ellátási szerződte jelen megállapodással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal maradnak hatályban

4 A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezéséi, szakmai kérdésekben a hatályos szemebes gondoskodást nyúitó gyermekjóléti 
alapellátást nyújtó intézményekre vonatkozó jogszabályok az irányadók

5. Felek jelen szerződésmódosítást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. evi XXXI. törvény 97 § (4) bekezdése alapján az aláírását követően a helyben szokásos 
módon közzéteszik.

Jelen megállapodás 6 egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, 
melyből 4 példány a Szolgáltatási végzőt, 2 példány a Szolgáltatási igénybe vevőt illeti meg

Jelen szeiződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

ipesi, zuz^r MKhJ** ' ' x 

...............................................................  
Budap^Föváros'Vin. Kerület

Józsefvárosi Onkormám4at 
Ké^iséle^beji^ 

Piko'ÄTßfes 
polgármester 

Szolgáltatást végző

........ ...... r.
Belv&os-Lroótvátos Budapest 
V. K^^Srfí^yzata 

képviseletében
Szentgyörgyvölgyi Péter 

polgármester
Szolgáltatást igénybe vevő
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mailto:szogi.szabolcs@iszszuvk.hu
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ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
ÍMP0^éö^tot!gyÍnés^l£

Budapest Főváros VUL kerület Józsefvárosi önkormányzat 
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

V’ :
: 573571^^

KSH statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
?: SZ^

másrészről

^2 s 5V'

.WS;Bí
Hódiak

képviseli1 Dr. Kocsis Maié polgármester [^11«^ » lw«
mintszolgáltatástvégző(a továbbiakban: Szolgáltatást v

lísaba:

Belváros-Lipótvúros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata
székhely: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

<;W:^ó^íÍ5735Myi<MM®
KSH statisztikai számjel: 15735681-8411-321-01

j?;.szàmlàzà^: 117^009-155^
<'\:<:^tfœU:.Szei^$ï^b^i^çr^lg^e^

mint szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Szolgáltatást igénybe vevő) v 

w lá $^bbiak^

1, A szerződés tárgya:
1.1. - A Szolgáltatóit igénybe vev&megbízásaalapján a Szolgáltatást/Végző vállalja, hogy - a gyerme
kek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 50. í-ában, a szc- 
.^)y!3 go^räft)^ ny^
mai feladatairól és működésűk feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (NM rendelet) 62-66. 
§-ában meghatározottak szériád -ellátást nyújt 1 fö Budapest ^kerületi lakóhellyel rendelkező 0-18 
évesgyermek rtszére.atíc^ádl^él,^
lyczés hiányában ezek néO maradna, valamint akinek ellátása a család ^e^sspt^i nehézségeimiatt 
veszélyeztetett. Ezen szolgáltatás biztosítósával -/a Gyvt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján - a

3J2.S»lgáltó^yég^yállalja,hogy arendelkezé séreálló {1res féróhelyekterhéretovábbiV.keriileti 
Ial0hely'ü O~18 evcs koru ©’eniteket k fpgadhat a szerzódésben tneghatáro^tt féróhelysíáni feletti 

ellené^.;.;)< ;::á

2. A szerződés tartalma:
2-1 • Az1, pontban meghatározott intézményi ellátás formája: személyes gondoskodás keretébe tartozó 
©'ermekjólétialapellátás—gy'ermekekátmenetigondozása-.azonbelülgyermekekáímenetiotthoná-

22.Szolgáhatástvégz& az l.ppnfoanmegh^o;  ̂ a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ telephelyén működő Gyermekek Átmeneti Otthona mtómiépybeD a 1088 
Budapest,Szentkirályiu.j5.I/4.számalatlbiztosíü‘a,aBi>dape5íFÓváro5Konn&íyhivMíilaSzociálís 
ésGyámhivatalaáltalhatórozatlanidóre kiadott BPCÁ)20/282Z2/2014.számújpgerösmúködésienge- 
'.délyh^áBjp.'j'O

23. Az eUátásban részesüjök számára a rendelkezésre álló férőhelyek sç&na a Budapest Föváros 
Kormányhivatala Szociális és Gyámhivataia által kiadott működési engedély alapján 12 férŐhely. \ j :

2,4, Jelen szerződés alapján a Szolgáltatást végző által ellátott feladatok kflltoö^n:J
T megszakítás nélküli munkarend szerint inűködö bentlakásos gyermekintézményként alapellátás kere- 
jtél^n^Bnentó^ondQj^bj^síl^^^MOM^M^WS.:^

az ötthonb® tWénő befp^átóól haladétóalan értesítés az Egyesített Szoetális lntézmény felé, < a í 
-a gyermekekkel kapcsolatos^aNMrendeletll9.§(l)bekezdésébennieghatórozottrendkívüli ese- 
méityröi hala^kt^an értesítés, megküldése a töiyéDyesJtópviteJŐ fei^

1



ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 4 • Jv'AtXÁ«!

Amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
törzskönyvi azonosító szám: 735715
adószám: 15735715-2-42
KSH statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
számlaszám: 11784009-15508009
képviseli: Pikó András polgármester
mint szolgáltatást végző (a továbbiakban: Szolgáltatást végző),

másrészről
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat

székhely: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
törzskönyvi azonosító szám: 735683
adószám: 15735681-2-41
KSH statisztikai számjel: 15735681-8411-321-01
számlaszám: 11784009-15505006
képviseli: Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester
mint szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Szolgáltatást igénybe vevő) :

- a továbbiakban együttesen Felek - között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:
1.1. A Szolgáltatást igénybe vevő megbízása alapján a Szolgáltatást végző vállalja, hogy - a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 50. 
§-ában, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, va
lamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet .(NM rendelet) 62-66. g^ában meghatározottak szerinti - ellátást nyújt 1 fő Buda
pest V. kerületi lakcímmel rendelkező 0-18 éves gyermek részére, aki családban él, de átme
netileg ellátás és -felügyeletnélkül marad vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, 
valamint akinek ellátása a család, életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Bzep szolgálta
tás biztosításával (3) bekezdés b) pontja alapján rr à Szolgáltatást igénybe vevő
kötelező feladatát látja cl.
1.2. Szolgáltatást végző vállalja, hogy a rendelkezésére álló üres férőhelyek terhére további V. 
kerületi lakcímmel rendelkező Ö-1S éves korú gyermeket is fogadhat a szerződésben meghatá
rozott férőhelyszám feletti napi térítési díj ellenében.

2. A szerződés tartalma:
2.1. Az 1. pontban meghatározott intézményi ellátás formája: személyes gondoskodás kereté
be tartozó gyermekjóléti alapellátás - gyermekek átmeneti gondozása -, azon belül gyermekek 
átmeneti otthonának biztosítása.

2.2. Szolgáltatást végző az 1. pontban meghatározott szolgáltatást a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyén működő Gyermekek Átmeneti Otthona 
intézményben a 1088 Budapest, Szentkirályi u. 15.1/4. szám alatt biztosítja, a Budapest Fővá
ros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala által határozatlan időre kiadott 
BPC/020/282/2/2014. számú jogerős működési engedély alapján.

2.3. Az ellátásban részesülők számára a rendelkezésre álló férőhelyek száma a Budapest Fő
város Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala által kiadott működési engedély alapján 12 
férőhely.



2.5. Felekrögzítik, hogy a gyermekek átmeneti otthonába kerülés módja a Szolgáltatást igénybe vevő 
által irányított Egyesített Szociális Intézmény képviselőjének írásbeli megkeresése alapján történik -a 

- megkeresést követő 24 órán belül - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
képviselőjének írásbeli jóváhagyásával. Jelén pont esetében a kapcsolattartás formájaként Felek az 
elektronikus úton történő kapcsolattartást jelölik meg.

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kapcsolattartója y . ! .
név: Szögi Szabolcs

tekOBIMB®
e-maü: szögi,szBbolcs@szszgyk.hu

Egyesített Szociális Intézmény kapcsolattartója .
név: Balázs Judit
tel:+36 1 2030100 ■
e-mail eszi.belvaros@grnail.coin

2.6. A Szolgáltatást végző vállalja, hogy folyamatosan kapcsolatot tart az Egyesített Szociális Intéz
mény intézményvezetőjével, valamint igény esetén az V. kerületi ellátottról folyamatos tájékoztatást 
nyújt. , :?

2.7. Szolgáltatást végző kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott személyes gondoskodás keretébe 
tartozó gyermekjóléti alaplátás gyermekek átmeneti gondozására - gyermekek átmeneti otthona - vo
natkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, valamint nyilvántartási kötelezettségeket, 
az adatkezelést és az adatvédelmi szabályokat betartja és betartatja.

2.8. Szolgáltatást Végző vállalja, hogy eleget tesz a külön jogszabályban meghatározott adatszolgálta
tási kötelezettség teljesítésnek, a statisztikai adatok gyűjtéséhez szükséges adatokat Szolgáltatást 
igénybe vevő rendelkezésére bocsátja. ? \

2.9. Szolgáltatást végző vállalja az ellátás igénybe vételének szabályához kapcsolódva a Gyvt. 33. §- 
ában meghatározott tájékoztatási és értesítési kötelezettség teljesítését.

2.1Ó . Szolgáltatást végző vállalja, hogy a szolgáltatás biztosításával kapcsolatos panaszok érvényesíté
sének rendje, azok kivizsgálása, a vitás kérdések rendezése az intézményben - jogszabályban megbatá
rozott előírások szerint - működő érdekképviseleti fórum feladatkörét képezi azzal, hogy az V. kerületi 
férőhelyet érintő jelen pont Szerinti ügyek esetén a Szolgáltatást igénybe vevőt tájékoztatja.

2.11. Szolgáltatást végző köteles a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást a szakmai jogsza
bályok betartásával folyamatosan biztosítani az előírt adminisztrációs kötelezettségek betartásával 
együtt.

2.12. Szolgáltatást végző kijelenti, hogy Szolgáltatást igénybe vevő által az otthonba irányított V. ke
rületi lakóhellyel rendelkező ellátottnak személyi térítési díjfizetési kötelezettsége nincs.

3. A szerződés időtartama:
3.1. Jelen szerződést a Felde határozón időtartamra kötik 2017. május 01. napjától 2022. december 31 
napjáig.

4. Díjazás, fizetési feltételek:
4.1. Felek a szerződés tárgyát képező szolgáltatás díját az alábbiak szerint állapítják meg:

a) évi készenléti díjként: 1.100.000,-Ft/fö
b) napi térítési díjként: 1.650,-Ft/fő
c) napi térítés! díj, a szerződésben meghatározott férőhelyszám feletti igény esetén: 

3.200,-Ft/ß.
42. Szolgáltatást igénybe vevő vállalja, hogy a 4.1. pontban foglalt készenléti díj ősszegét a Szolgál

tatást végző részére tárgyévre vonatkozóan egyösszegben, a kiállított számla ellenében minden év 
március 31. napjáig a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403387-00028570-00000000 számú bank
számlaszámra átutalja.
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2.3. Az ellátási szerződés 2.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.5. Felek rögzítik, hogy a gyermekek átmeneti otthonába kerülés módja a Szolgáltatást 
igénybe vevő által irányított Egyesített Szociális Intézmény képviselőjének írásbeli 
megkeresése alapján történik - a megkeresést követő 24 órán belül - a Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ képviselőjének írásbeli jóváhagyásával. 
Jelen pont esetében a kapcsolattartás formájaként Felek az elektronikus úton történő 
kapcsolattartást jelölik meg.

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kapcsolattartója 
név: Szögi Szabolcs 
tel: *■■■
e-mail: szogi.szabolcs@iszszgvk.hu

Egyesített Szociális Intézmény kapcsolattartója 
név: Molnár Péter
tel:+36 1 203 0100
e-mail: belvarosi.csgvk@belvaros-szocialis.hu”

3. Az ellátási szerződés jelen megállapodással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal maradnak hatályban

4 A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
icndclkc/ései, szakmai kérdésekben a hatályos személyes gondoskodást nyújtó gyennekjóleti 
alapellátást nyújtó intézményekre vonatkozó jogszabályok az irányadók

5. Felek jelen szerződésmódosítást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI törvény 97 § (4) bekezdése alapjan az aláírását követben a helybtn szokásos 
módon közzéteszik.

Jelen megállapodás 6 egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, 
melyből 4 példány a Szolgáltatást végzőt. 2 példány a SzolgálUitast igénybe vevőt illett meg

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írtak alá

polgármester
Szolgáltatást végző

képviseletében 
SzentgyörgyvŐlgyi Péter 

polgármester 
Szolgáltatást igénybe vevő
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