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tárgyában - megkötött ellátási szerződés módosítására és a Menhely Alapítvány 2022. évi 
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A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített többség 
szükséges.

Előkészítő szervezeti egység: humánszolgáltatási ügyosztály humánkapcsolati 
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Beterjesztésre alkalmas:

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság - 
véleményezi
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi X
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi

Határozati javaslat: A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testületi

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 23. § (5) bekezdés 11a. és 12. pontjai alapján a kerületi önkormányzat feladata a 
szociális szolgáltatások és ellátások, valamint a területén hajléktalanná vált személyek 
ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása. A 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
57. § (1) bekezdés i) és j) pontjai alapján az utcai szociális munka és a nappali ellátás.
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személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás. Az Szt. 86. § (1) bekezdés e) pontja, 
a (2) bekezdés c) pontja és a (4) bekezdés alapján a hajléktalan személyek részére nappali 
ellátást és az utcai szociális munkához való hozzáférést a fővárosi kerületi önkormányzatnak 
kell biztosítania.

Az Szt. 65/E. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az utcai szociális munka keretében 
biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek 
figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás 
biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdésben 
meghatározottak szerint a nappali ellátás többek között hajléktalan személyek részére biztosít 
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 
szükségleteik kielégítésére, tovább igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az 
idős személyeket - napközbeni étkeztetését.

A hajléktalan személyek ellátására vonatkozó részletszabályokat a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésűk feltételeiről szóló 1/2000. 
(I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet) tartalmazza.

Budapest VIII. kerületben 2010. december 1. napjától 2012. április 30. napjáig az utcai 
szociális munka a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: 
Önkormányzat) által a Menhely Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés alapján került 
biztosításra. A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: 
képviselő-testület) 298/2020. (VII. 16.) számú határozata alapján 2020. augusztus 01. napjától 
határozatlan időre ellátási szerződés (továbbiakban: ellátási szerződés) került megkötésre a 
Menhely Alapítvánnyal, mely az utcai szociális munka biztosítása mellett a hajléktalan 
személyek nappali ellátása (nappali melegedő) biztosítására is kiterjed. A Menhely Alapítvány 
a két szolgáltatásra vonatkozóan a VIII. kerület területére határozatlan időre szóló, jogerős 
működési engedéllyel rendelkezik.

A Menhely Alapítvány 1994-óta működteti 120 fő kapacitással engedélyezett létszámú nappali 
melegedőjét a 1082 Budapest, Práter utca 29./b. szám alatti címen.

A Menhely Alapítvány az utcai szociális munka és a nappali ellátás biztosítása hajléktalanok 
részére nyújtott szolgáltatások ellátását az Önkormányzat részére 2020. augusztus 1. napjától 
térítésmentesen biztosította, azonban az utóbbi években jelentősen megemelkedtek a nappali 
melegedő fenntartásának költségei, melyek a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia
áremelkedés és a nyugat-európai energiahiány miatt meghirdetett energiaveszély-helyzet 
következtében drasztikusan tovább emelkedtek, melyre tekintettel a Menhely Alapítvány arra 
kérte az Önkormányzatot, hogy 2023. január 1-jétől járuljon hozzá az ellátási szerződés alapján 
általa nyújtott nappali melegedő szolgáltatáshoz a mindenkor hatályos költségvetési törvényben 
a szolgáltatásra meghatározott állami normatíva éves összege 35 %-ának megfelelő díjjal. 
Mivel az állami normatíva összege 2023. évben a Magyarország 2023. évi központi 
költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melléklet 1.3.2.11.1. jogcímszáma 
alapján 293.740,- Ft/fő, tehát 120 férőhelyre vetítve: 35.248.800 Ft, ennek a 35%-a a díj 
Összege, amely kerekítve 12 337 000 Ft.

Budapest Főváros VIII. kerületben-az Önkormányzat kötelező feladat ellátásán túlmenően 
kiemelt figyelmet szükséges fordítani a közterületi hajléktalanság kezelésére, a kerületben 
található hajléktalanellátó intézmények nagy száma miatt. Indokolt, hogy a téli krízis 
időszakban (2022. november 1. és 2023. március 31. között) Józsefváros közterületein 
megerősített utcai szociális munka ügyeletet lásson el a Menhely Alapítvány. 
Önkormányzatunk kiemelten fontos feladatának tekinti a szociálisan rászorult 
személyek megsegítését, egyúttal a kerület közterületeinek rendjét is. Az utcai szociális 



munka megerősítése, amely alapján Józsefváros közterületei kiemelt figyelmet kapnak, 
többlet -feladattal jár a Menhely Alapítvány számára, és ebben az évben még a Menhely 
Alapítvány az ellátási szerződést térítésmentesen teljesíti, ezért javasoljuk a többlet- feladat 
ellátás pénzügyi fedezetét az idei évben 3.000.000 Ft összegű támogatás keretében biztosítani.

A fentiek alapján javasoljuk a Menhely Alapítvánnyal megkötött ellátási szerződés módosítását 
akként, hogy a Menhely Alapítvány az ellátási szerződés alapján ellátott nappali ellátás 
ellenértékeként 2023. évben a hatályos költségvetési törvényben a szolgáltatásra meghatározott 
állami normatíva éves összege 35 %-ának megfelelő díjra (12.337.000 Ft) legyen jogosult 
negyedévenkénti számlázással. A további években legfeljebb az állami normatíva éves összege 
35%-ának megfelelő díjazás javasolt, melynek konkrét összegét a Felek a tárgyévet megelőző 
év december 31. napjáig határozzák meg a képviselő-testület tárgyévi költségvetési 
rendeletének elfogadását követően az Önkormányzat forrásainak ismeretében. Emellett 
javasoljuk az idei évben a Menhely Alapítvány támogatását 3.000.000 Ft összegben a Budapest 
Vili, kerület területén történő 2022. évben többlet feladattal járó, megerősített utcai szociális 
munka megszervezése érdekében.

Mivel az ellátási szerződés tárgya szociális szolgáltatás nyújtása, az a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 111. § b) pontjában meghatározott kivételi 
körbe tartozik.

II. A beterjesztés indoka
Az Szt. 122. §-a alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés 
megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át, ezért a Menhely 
Alapítvánnyal megkötött ellátási szerződés módosításához szükséges, hogy képviselő-testület 
hozzon határozatot.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy az ellátási szerződés módosításával az Önkormányzat 2023. január 1-jétől 
hozzájáruljon a Menhely Alapítvány által nyújtott nappali melegedő szolgáltatáshoz.
A döntés pénzügyi fedezetet igényel, az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére vállalt 
kötelezettségről a képviselő-testület jogosult dönteni. A támogatási összeg pénzügyi fedezete 
3.000.000 Ft összegben a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati 
rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással biztosítható.

IV. Jogszabályi környezet
Az Mötv. 42. § 17. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át, amit 
törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. Az Szt. 122. §-a alapján a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, 
illetve megszüntetését nem ruházhatja át

Az Szt. 120. §-a alapján a helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve 
más állami szerv a szociális szolgáltatást egyház vagy más nem állami szervvel, egyházi 
fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.
A Kbt. 111. § b) pontja alapján a Kbt. -t nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő az 
Szt. 59-85/A. §-aiban szabályozott szociális szolgáltatások körében ellátottak teljes ellátására 
szolgáló árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén.
Az SzCsM rendelet 103. § (1) bekezdése szerint:
„A nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére
a) a közösségi együttlétre,
b) a pihenésre,
c) a személyi tisztálkodásra,
d) a személyes ruházat tisztítására,
e) az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására.” | p



Kï SzCsM rendelet 104. § (l)-(2) bekezdései értelmében az utcai szociális munka feladata az 
utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyen élők életet vagy testi épséget 
veszélyeztető helyzetének megszüntetése, az életmóddal járó ártalmak csökkentése, a szociális 
és egészségügyi szolgáltatások és ellátások igénybevételének segítése és szervezése, a 
hajléktalan személyeket ellátó intézménybe vagy más szálláshelyre juttatás.
Az utcai szociális munka 
a) megkeresés, 
b) tanácsadás, 
c) gondozás, 
d) esetkezelés és 
e) szállítás 
szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.
A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
SZMSZ) 7. mellékletének 3.3.2. pontja alapján javaslatot tesz szociális és gyermekvédelmi 
területen szolgáltatások indításának kezdeményezésére, ellátási, szolgáltatási szerződések 
megkötésére, valamint a 7. melléklet 3.4.8. pontja alapján közreműködik a hajléktalanok 
ellátása érdekében a fővárosi és kerületi feladatok összehangolásában. A Költségvetési és 
Pénzügyi Bizottság az SZMSZ 7. melléklet 1.2.5. pontja alapján véleményezi az Önkormányzat 
költségvetéséből nyújtott pénzügyi és természetbeni juttatási koncepciókat, terveket, 
támogatási irányelveket, az SZMSZ 7. melléklet 1.4.2. pontja alapján pedig közreműködik az 
Önkormányzat éves költségvetésének tervezésében
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést 
nyilvános ülésen kell tárgyalni. A határozat elfogadásához a Mötv. 50. §-a és az SZMSZ 6. sz. 
melléklet 6. pontja alapján minősített többség szükséges.

A fenti rendelkezések alapján kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Menhely Alapítvány kérelme
2. számú melléklet: Menhely Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződésmódosítás tervezete
3. számú melléklet: Menhely Alapítvánnyal megkötött ellátási szerződés
4. számú melléklet: Menhely Alapítvány támogatási kérelme
5. Számú melléklet: Menhely Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés tervezete

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

határozata
A Menhely Alapítvánnyal- utcai szociális munka és hajléktalan személyek részére nappali 
ellátás személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások tárgyában - megkötött 
ellátási szerződés módosításáról és a Menhely Alapítvány 2022. évi egyedi támogatásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy
1 .) személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás, azon belül utcai szociális 

munka és hajléktalan személyek nappali ellátása (nappali melegedő) biztosítása 
tárgyában, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete 298/2020. (VII. 
16.) számú határozata alapján a Menhely Alapítvánnyal (székhely: 1082 Budapest, 
Vajdahunyad utca 3., adószám: 19013213-1-42, képviselő: Győri Péter elnök) 
határozatlan időre kötött ellátási szerződést módosítja az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal és biztosítja az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet 
2023. évre 12 337 000.- Ft összegben;

2 .) támogatási szerződést köt a Menhely Alapítvánnyal (székhely: 1082 Budapest, 
Vajdahunyad utca 3.; adószám: 19013213-1-42; képviseli: Győri Péter elnök) 3.000.000



Ft összegben Budapest VIII. kerület területén történő, 2022. évben többlet feladattal 
járó, megerősített utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása céljából;

3 .) a határozati javaslat 2. pontja szerinti támogatási összeg pénzügyi fedezetét 3.000.000 
Ft összegben a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet 
9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja, Felhatalmazza a 
polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosítás a 2022. évi 
költségvetéséről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet soron következő 
módosításában történő átvezetésére;

4 .) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1.) pontjában meghatározott 
előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében.

5 .) felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
szerződésmódosítás és az 5. számú melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: a határozat 1-2.) pontjai tekintetében: 2022. november 24. , a határozat 3. pontja 
tekintetében: a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önk. rendelet soron következő 
módosítása; a határozat 4.) pontja tekintetében: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 
elfogadása, a határozat 5.) pontja tekintetében 2022. november 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály.

Budapest, 2022. november

polgármester
Szili-Darók Ildikó 

alpolgármester

A
sségi ellenőrzés:jörv< :mye
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HAJLÉKTALAN GONDOZÁSI KÖZPONT

MENHELY ALAPÍTVÁNY Mindenkinek legyen otthona!

Cím: Sziii-Daróki Ildikó alpolgármester részére
Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest Baross u. 63-67

Tárgy: Ellátási Szerződés módosítása iránti kérelem
Hiv. szám: 09-305/2020.

Tisztelt Alpolgármester Asszony!

Aknai Zoltán a Menhely Alapítvány igazgatója, azzal a kérelemmel fordulok Önhöz, hogy a 
Józsefvárosi Önkormányzat ellátás-szervezési elképzeléseivel összhangban, az Önkormányzat és a 
Menhely Alapítvány között 2020. július 27-én kötött, 09-305/2020. számon létrejött Ellátási 
Szerződés módosítani szíveskedjenek.

A Menhely Alapítvány 1994-óta működteti 120 fő kapacitással engedélyezett létszámú nappali 
melegedőjét a 1082 Budapest, Práter utca 29./b. sz. alatt. Az önkormányzattal a kezdetektől fogva, 
folyamatosan kerestük az együttműködés lehetőségeit, míg végül 2010-ben az Önkormányzat először 
kötött ellátási szerződést az önkormányzat kötelező feladatának ellátására. Abban az évben nyertes 
pályázatot adtunk be a Magdolna Programba is, mely során hajléktalan emberek alkalmi 
foglalkoztatását, és nappali, kiegészítő utcai szociális munka végzését is vállaltuk.
Ezen felül 2000-óta szervezetünk végzi az utcai szociális munka szolgáltatást is a kerületben.

Korábban a Fővárosi Önkormányzat 1998-tól 2010-ig kiegészítő normatív finanszírozással támogatta 
a hajléktalanellátásban részt vevő civil szervezeteket úgy, hogy az éves normatív állami támogatásuk 
30 %-át biztosította kiegészítő forrásként a szervezetek számára. 2011-től ezt a kiegészítő támogatást 
megszűntette a Fővárosi Önkormányzat, így a civil szolgáltatók - ha erre lehetőséget kaptak - a 
kerületi önkormányzatokkal kötöttek együttműködési megállapodásokat, hogy a működésük alapjait 
biztosítani tudják.

2020-ban a Józsefvárosi Önkormányzat ellátási szerződést kötött a Menhely Alapítvánnyal mind a 
nappali melegedő, mind az utcai szolgálat működtetésére úgy, hogy a nappali melegedő 
szolgáltatásait ellenszolgáltatás nélkül vállaltuk, viszont az utcai szolgálat megerősítésére évről évre 3 
millió forintot biztosít az önkormányzat.

Az utcai szociális munkát pályázati rendszerben az állam finanszírozza, míg a nappali melegedő 
működtetése helyi (kerületi) önkormányzati feladat. Az utóbbi években jelentősen megemelkedtek a 
nappali melegedő fenntartásának költségei, amelyek az energiaválság miatt drasztikusan tovább 
emelkednek, mindezek miatt kérjük az Ellátási Szerződés módosítását a következők szerint:

1.1. A Megbízó megbízása alapján a Szociális szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy az Szt. - 65/F. § (1) 
bekezdése alapján nappali ellátást biztosít hajléktalan személyek számára a napközbeni 
tartózkodásra, a társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. A 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
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szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 74. § a) pontja szerint a nappali 
ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális 
állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, illetve a Rendelet 103. § (1) 
bekezdése szerint a nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére a 
közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel 
melegítésére, tálalására, elfogyasztására.

1.2. A Megbízó megbízása alapján a Szociális szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy az Szt. 65/E.§ -ban, 
valamint a Rendelet 104. §-ban foglalt követelményeknek megfelelően utcai szociális munka 
szolgáltatást biztosít az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek 
figyelemmel kísérésével, szükség esetén ellátásának kezdeményezésével, illetve az ellátás 
biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételével, térítésmentesen az ellátást igénybe vevők 
számára.

1.3. Az 1.1. pontban meghatározott szolgáltatások biztosításával Szociális szolgáltatást nyújtó - az 
Szt. 86. § (1) bekezdés e) pontja,(2) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján - a Megbízó kötelező 
feladatát látja el.

1.4. Az 1.1. és 1.2. pontban meghatározott ellátási formák: Budapest Főváros Kormányhivatala 
Szociális és Gyámhivatal BPC-020/2249-9/2014. azonosítószámú tanúsítványa alapján (engedélyes 
ágazati azonosítója: S0038191) személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás, azon belül 
hajléktalan személyek nappali ellátása 120 férőhelyen, és utcai szociális munka.

1.7. A Szociális szolgáltatást nyújtó az 1.1. és 1.2. pontban meghatározott szociális szolgáltatások 
nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket működése során biztosítja.

3.1. Szociális szolgáltatást nyújtó jelen szerződés 1.1. és 1.2. pontjában meghatározott feladatokat a 
szerződés aláírásának napjától határozatlan időtartamig teljesíti.

3.2. A Szolgáltatást nyújtó az általa a szerződés 1.1. pontjában vállalt szolgáltatás ellenértékeként a 
mindenkori hatályos költségvetési törvényben a szolgáltatásra meghatározott állami normatíva éves 
összegének 35 %-ában meghatározott összegű díjra jogosult, amely magában foglalja a Szolgáltatást 
nyújtó valamennyi költségét, egyéb igénnyel a Megbízóval szemben semmilyen jogcímen nem léphet 
fel.
A díj összege 2023. évben a 2022. évi XXV. törvény 2. sz. melléklet 1.3.2.11.1. jogcímszáma alapján 
293.740,- Ft/fő, 120 férőhelyre vetítve: 12 337 000,- Ft.

3.3. Megbízó a díjat a szolgáltatást nyújtó Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett, 11600006- 
00000000-95302777 számú számlájára negyedévente utalja át, a tárgynegyedévet követő 
negyedév első hónapjának 15. napjáig,

3.4. A Szociális szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy jelen szerződés 1.1. és 1.2. pontjában meghatározott 
feladatok megvalósulásáról évente egy alkalommal, tárgyévet követő év március 31. napjáig írásban 
a Megbízónak beszámol. A beszámoló tartalmazza különösen:
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- a szolgáltatásokat igénybe vevők számának alakulását; 
a szolgáltatások megvalósulásának elemeit.

Mindezek miatt kérjük a Tisztelt Alpolgármester Asszonyt, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 
valamint a Menhely Alapítvány által megkötött ellátási szerződést a kérelmünkben szerepeltetett 
javaslatok alapján módosítani szíveskedjenek!

Budapest, 2022. október 29.

Tisztelettel!

Tel: 156 I 266 19)1 * Levelezés: 1082 Budapest, Baross utca 41. ‘ aknai.zoltan&menhely.hu ‘ www.menhely.hu
Székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3. ’ Nyilvántartási szám: 01 01 0000966. sorsz. (f'Öv. Törvényszék) I

Bankszámla: (IBAN) HU l3 11600006 00000000 95302.777 ßWinjGIßAHUHB* Adószám: 19013213 1 42 ’www.facebook.com/menheiy.lT

menhely.hu
http://www.menhely.hu
http://www.facebook.com/menheiy.lT


MEGÁLLAPODÁS ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
törzskönyvi azonosító szám: 735715
képviselő neve: Pikó András polgármester
bankszámlaszám: 11784009-15508009
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

másrészről:
Menhely Alapítvány
székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3.
adószám: 19013213-1-42
nyilvántartási szám: 01-01-0000966
statisztikai számjel: 19013213-9499-569-01
bankszámlaszám: 11600006-00000000-95302777
képviselő neve: Győri Péter elnök
mint Szociális Szolgáltatást nyújtó (továbbiakban: Szociális Szolgáltatást nyújtó) 
között (a továbbiakban: Felek), alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy a Megbízó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Szt.) 86. § (1) bekezdés e) pontja, (2) bekezdés c) pontja és a (4) bekezdésében 
meghatározott szociális szolgáltatások tekintetében, az Sztv. 89. § (1) bekezdése szerinti ellátási 
kötelezettségének az Szt. 120. § alapján szociális szolgáltatást nyújtó nem állami fenntartóval ellátási 
szerződés megkötésével tesz eleget.

A Felek között 2020. július 27. napján ellátási szerződés jött létre az Szt. 65/F. § (1 ) bekezdésben, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési 
feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 74. § a) pontjában és a 103.§ (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek megfelelően hajléktalan személyek számára nappali ellátás, továbbá az Szt. 65/E. 
§-ban, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működési feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 104. §-ban foglalt követelményeknek 
megfelelően utcai szociális munka mint személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások 
biztosítása tárgyában (továbbiakban: ellátási szerződés).

Felek az ellátási szerződést a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2022. 
(........ ) számú határozatában foglaltak alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

2. Az ellátási szerződés 1.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ Az 1.1. és az 1.2. pontban meghatározott ellátási formák: Budapest Főváros Kormányhivatala 
Szociális és Gyámhivatal BPC-020/2249-9/2014. azonosítószámú tanúsítványa alapján 
(engedélyes ágazati azonosítója: S0038191) személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, azon 
belül hajléktalan személyek nappali ellátása 120 férőhelyen, és utcai szociális munka. A Szociális 
Szolgáltatást nyújtó az 1.1. és az 1.2. pontokban meghatározott szociális szolgáltatások 
nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket működése során biztosítja.”



3. Az ellátási szerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.1. A Szociális Szolgáltatást nyújtó a jelen szerződés 1.1. és 1.2. pontjaiban meghatározott 
feladatokat a szerződés aláírásának napjától határozatlan időtartamig teljesíti.
A Szociális Szolgáltatást nyújtó az általa a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott 
hajléktalan személyek nappali ellátása (nappali melegedő) szolgáltatás ellenértékeként 2023. 
évben a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. sz. 
melléklet „hajléktalanok nappali intézményi ellátása -önálló feladatellátás" 1.3.2.11.1. számú 
jogcímre meghatározott állami normatíva 120 férőhelyre vetített 35 %-ának megfelelő összegű 
díjra (szolgáltatáshoz való hozzájárulásra) jogosult, melynek összege 12 337 000 Ft. A további 
években a Szociális Szolgáltató legfeljebb a mindenkor hatályos költségvetési törvényben a 
„hajléktalanok nappali intézményi ellátása -önálló feladatellátás” támogatási jogcímre 
meghatározott állami normatíva 120 férőhelyre vetített 35 %-ának megfelelő összegű díjra 
(szolgáltatáshoz való hozzájárulásra) jogosult, melynek konkrét összegét a Felek a tárgyévet 
megelőző év december 31. napjáig határozzák meg, a Megbízó tárgyévi költségvetési rendeletének 
elfogadását követően.
A díj (szolgáltatáshoz való hozzájárulás) magában foglalja a Szociális Szolgáltatást nyújtó 
valamennyi költségét, egyéb igénnyel a Megbízóval szemben semmilyen jogcímen nem léphet fel. A 
Megbízó a díjat négy egyenlő részletben (melynek összege 2023. évben 3.084.250 Ft) 
negyedévente, a Szociális Szolgáltatást nyújtó Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett, 11600006- 
00000000-95302777 számú számlájára 15 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg a 
tárgynegyedévet követő negyedév első hónapjának 15. napjáig a tárgynegyedév teljesítésének 
igazolását követően kiállított alakilag és tartalmilag hibátlan számla ellenében. A szakmai 
teljesítés igazolására a Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda vezetője jogosult 
az ellátás igénybevételét dokumentáló és a Szociális Szolgáltatást nyújtó által negyedévente 
megküldött összesítő táblázat alapján

4. Az ellátási szerződés 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.2. A Szociális Szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy a jelen szerződés 1.1. és 1.2. pontjaiban 
meghatározott feladatok adott évben történt megvalósulásáról és a 3.1. pont szerinti díj 
(szolgáltatáshoz való hozzájárulás) adott évben történt felhasználásáról évente egy 
alkalommal, a tárgyévet követő év március 31. napjáig írásban a Megbízónak beszámol. A 
beszámoló tartalmazza különösen:

a szolgáltatásokat igénybe vevők számának alakulását;
a szolgáltatások megvalósulásának elemeit;
a Megbízó által fizetett díj (szolgáltatáshoz való hozzájárulás) felhasználását. ”

5. Az ellátási szerződés 4.4. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

„ A Szociális Szolgáltatást nyújtó kijelenti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése alapján, hogy átlátható 
szervezet és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 4. pontjában és 41. § (6) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (1) bekezdése 1. pontjában foglaltaknak megfelel. ”

6. Az ellátási szerződés jelen megállapodással nem érintett egyéb pontjai változatlanul maradnak 
hatályban.

7. A jelen megállapodás 2023. január 1. napjától lép hatályba. A jelen megállapodásban nem 
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, 
valamint a hatályos jogszabályok az irányadók.
Jelen megállapodás 6 egymással szó szerint mindenben megegyező, eredeti példányban készült - 
(amelyből 4 példány Megbízót, 2 példány a Szociális Szolgáltatást nyújtót illeti meg -, melyet a Felek 



elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá a 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2022. (....) számú határozata 
alapján.

Budapest, 2022......

Budapest Főváros VIII. Kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
Pikó András 
polgármester 

Megbízó

Pénzügyileg ellenjegyzőm: Budapest, 2022.

Menhely Alapítvány 
képviseletében

Győri Péter 
elnök

Szociális Szolgáltatást nyújtó

, Fedezet:

Hőrich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem: Budapest, 2022 

dr. Sajtos Csilla
jegyző 

nevében és megbízásából 
dr. Székelyhídi Lívia 

Jogi Iroda
irodavezető
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Amely létrejött
egyrészről:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. 
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
törzskönyvi azonosító szám: 735715
képviselő neve: Pikó András
bankszámlaszám: 11784009-15508009
továbbiakban mint Megbízó

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

" ‘ftOKT 07. Szám:
-

Melléklet: Ügyintéző: Előzmény: U’j

másrészről:
Név: Menhely Alapítvány
székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3.
adószám; 19013213-1-42,
nyilvántartásba vételi szám:01-01-0000966
képviselő neve: Győri Péter elnök
továbbiakban mint Szociális szolgáltatást nyújtó 

között (a továbbiakban együttesen: Felek), alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

Felek jelen ellátási szerződés aláírásával rögzítik, hogy a Megbízó a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 86. § (1) bekezdés e) 
pontja, (2) bekezdés c) pontja és (4) bekezdésében meghatározott, a 89. § (1) bekezdése 
szerinti ellátási kötelezettségének az Szt. 120.§ alapján szociális szolgáltatást nyújtó nem 
állami fenntartóval létrejövő ellátási szerződés megkötésével tesz eleget.

1. A szerződés tárgya
1.1. A Megbízó megbízása alapján a Szociális szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy az Szt. - 

65/F. § (1) bekezdése alapján nappali ellátást biztosít hajléktalan személyek számára a 
napközbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik 
kielégítésére. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésűk feltételeiről szóló 1/2000. (1. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 74. § 
a) pontja szerint a nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére 
szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást 
nyújt, illetve a Rendelet 103. § (1 ) bekezdése szerint a nappali melegedő lehetőséget biztosít a 
hajléktalan személyek részére a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, 
a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására.

1.2. A Megbízó megbízása alapján a Szociális szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy az Szt. 
65/E.§ -ban, valamint a Rendeletl04. §-ban foglalt követelményeknek megfelelően utcai 
szociális munka szolgáltatást biztosít az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, 
életkörülményeinek figyelemmel kísérésével, szükség esetén ellátásának kezdeményezésével, 
illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételével, térítésmentesen az 
ellátást igénybe vevők számára.
1.3. Az 1.1. és 1.2. pontban meghatározott szolgáltatások biztosításával Szociális szolgáltatást 
nyújtó - az Szí. 86. § (]) bekezdés e) pontja,(2) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján - 
a Megbízó kötelező feladatát látja el.



1.4. Az 1.1. és 1.2. pontban meghatározott ellátási formák: személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapszolgáltatás, azon belül hajléktalan személyek nappali ellátása, és utcai szociális 
munka.

1.5. A Szociális szolgáltatást nyújtó ellátási területe: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
közigazgatási területe.

1.6. Az 1.1 pontban meghatározott nappali ellátás szolgáltatást Szociális szolgáltatást nyújtó a 
1083 Budapest, Práter utca 29/b. szám alatt működő Menhely Alapítvány Práter utcai Nappali 
Melegedő intézményben, az 1.2. pontban meghatározott utcai szociális munka szolgáltatást a 
Menhely Alapítvány fenntartásában lévő 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3. szám alatti 
Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat útján látja el.

2. A szerződés tartalma
2.1. A Szociális szolgáltatást nyújtó képviselője a jelen szerződésben nyilatkozatot tesz arra 
vonatkozóan, hogy az 1. pontban meghatározott szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó 
külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, valamint nyilvántartási kötelezettségeket 
ismeri, és azokat maradéktalanul betartja és betartatja.

2.2. A Szociális szolgáltatást nyújtó az ellátottak adatainak vonatkozásában az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint 
az ellátottak érdekében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseit betartja és betartatja.

2.3. A szolgáltatásban részesülő fedél nélküli emberektől érkező, a szolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatos panasz esetén a Szociális szolgáltatást nyújtó köteles azt kivizsgálni, valamint 
írásban tájékoztatni a Megbízót a panasz megalapozottságáról. Amennyiben 1 hónapon belül 
több panasz érkezik a szolgáltatásra vonatkozóan, a Megbízó maga intézkedik a panaszok 
kivizsgálásáról. Ennek elősegítése érdekében a Szociális szolgáltatást nyújtó kötelezettséget 
vállal arra, hogy a szükséges információkat, valamint tájékoztatást a Megbízó részére 
haladéktalanul megadja.

2.4. A Szociális szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy adatszolgáltatási kötelezettségét a hivatalos 
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvényben foglaltaknak megfelelően teljesíti, az előírt 
adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, megszabott határidőben és meghatározott 
módon, térítésmentesen szolgáltatja.

2.5. A Szociális szolgáltatást nyújtó az ellátás igénybe vételének szabályaihoz kapcsolódva 
vállalja az Szt. 95. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatási és értesítési kötelezettség 
teljesítését.

3. Szerződés időtartama, fizetési feltételek
3.1. Szociális szolgáltatást nyújtó jelen szerződés 1.1. és 1.2. pontjában meghatározott 
feladatokat a szerződés aláírásának napjától határozatlan időtartamig, szolgáltatási díj/ 
cllenérték/ fizetési kötelezettség nélkül látja el.

3.2. A Szociális szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy jelen szerződés 1.1. és 1.2. pontjában 
meghatározott feladatok megvalósulásáról évente egy alkalommal, tárgyévet követő év 
március 31. napjáig írásban a Megbízónak beszámol. A beszámoló tartalmazza különösen:

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



4. Szerződés felmondása

4.1. Jelen szerződést a Felek 6 hónapos határidővel felmondhatják (rendes felmondás). A 
szerződés felmondását írásban ellátva kell kezdeményezni.
4.2. A Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Szociális 
szolgáltatást nyújtó jelen szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi, így különösen:

a. jelen szerződés 1.1. és 1.2. pontjában meghatározott feladatait nem teljesíti,
b. jelen szerződés 3.2. pontjában meghatározott beszámolási kötelezettségének Megbízó 

írásbeli felszólítását követő 10 napon belül nem tesz eleget.

4.3. Jelen szerződés 4.2. pontjában meghatározottak esetén a Szociális szolgáltatást nyújtó 
köteles az 1.1. és 1.2. pontban meghatározott szolgáltatásokat biztosítani Megbízó számára, 
legalább 3 hónapig a Megbízó erre irányuló igénye esetén.

4.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai, szakmai 
kérdésekben a hatályos ágazati jogszabályok az irányadók.

Jelen szerződést a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testülete 298/2020. (VII. 16.) számú határozata alapján, a Felek mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag írták alá,

Budapest, 2020. július 27. ___
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MENHELY ALAPÍTVÁNY Mindenkinek legyen otthona!

Cím: Szíli-Daróki Ildikó alpolgármester részére
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest Barossa. 63-67

Tárgy: Támogatás iránti kérelem

Tisztelt Alpolgármester Asszony!

Aknai Zoltán a Menhely Alapítvány igazgatója azzal kérelemmel fordulok Önhöz, hogy a 
Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával segítse az Alapítvány hajléktalan emberek ellátása érdekében 

végzett munkáját

A Menhely Alapítvány 1994-óta működteti nappali melegedőjét a 1082 Budapest, Práter utca 29./b. 
szám alatt. Az Önkormányzattal folyamatosan kerestük az együttműködés lehetőségeit 2010-ben 
kötöttünk először ellátási szerződést az Önkormányzattal, a kötelező ellátási feladatára, valamint részt 

vettünk a Magdolna Programban is. 2000-óta szervezetünk végzi az utcai szociális munka szolgáltatást is 
a kerületben.

2020-ban a Józsefvárosi Önkormányzat ellátási szerződést kötött a Menhely Alapítvánnyal mind 

nappali melegedő, mind utcai szolgálat működtetésére, valamint támogatási szerződést kötött megerősített 
utcai szolgálat működtetésére.

A Menhely Alapítvány mind az ellátási szerződésben, mind a támogatási szerződésben foglalt vállalt 
kötelezettségeit teljesítette, a támogatási összeggel elszámolt, a tevékenységéről a beszámolót 
elkészítette.

Annak érdekében, hogy a 2022. november, valamint 2023. március 31. közötti krízisidőszakban a 
hajléktalan emberek ellátása, ezen belül a közterületen élő hajléktalan emberek ellátása a tavalyi évhez 
hasonlóan, megerősített formában megvalósulhasson kérjük a Józsefvárosi Önkormányzat támogatását. A 

Práter utcai nappali melegedő, mint az utcai szolgálat háttérintézménye is szembe kell nézzen a 
megemelkedett közüzemi dijak okozta költségnövekedéssel. A krízis időszakban meghosszabbítanánk az 
utcai szolgálat működési idejét egy órával, hogy az esetleges késői bejelentésekre a helyszínre tudjunk 
érkezni. A támogatásból a kötelező működési időn felüli munkavégzést, valamint a háttérintézmény 
megemelkedett közüzemi díjait finanszíroznánk, hogy a szolgálat munkatársai a meghosszabbított 
működés során tudják használni az intézményt.
Mindezek miatt kérjük a Menhely Alapítvány hajléktalan emberek számára, a kerületben nyújtott 
szolgálttásait, tevékenységeit 3 000 000 Ft-tal támogatni szíveskedjenek.

Budapest, 2022. október 24.

Tisztelettel!

Tel./Faxn36 ? 266 1901 ‘ Levelezés: 1082 Budapest, Baross utca 41. * aknai.zoltan@menhely.hu * www.menhely.hu
Székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3. ’ Nyilvánt.szám: 64585. ü.sz. 966. sorsz. (Fővárosi Törvényszék) 
Bankszámlaszám: ING 13700016-01950018* Adószám 19013213-1-42^ www.facebook.com/menhely.hu
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Szerzödésazonosító szám: . ../2022.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amelyet létrejött Név: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
egyrészről székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

képviselő: Pikó András polgármester
Azonosító szám PÍR: 735715
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
számla száma: 11784009-15508009
mint Támogató,

másrészről: név: Menhely Alapítvány
székhelye: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3.
képviselő: Győri Péter elnök
adószám: 19013213-1-42
bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0000966 
számlavezető neve: ING Bank
folyószámlaszáma: 13700016-01950018-00000000 
mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató a Támogatottnak a Képviselő-testület..... /......... (XI...) számú határozata alapján
3.000.000,- Ft (azaz: hárommillió forint) összegű támogatást nyújt a Budapest VIII. kerület 
területén történő, többlet feladattal járó, megerősített utcai szociális munka megszervezése és 
lebonyolítása céljából.

2. A támogatás tárgya

A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag az 1. pont szerinti utcai 
szociális munka megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek finanszírozására 
használhatja fel.
(a továbbiakban együtt: szakmai feladat).

3. A támogatás formája, összege, forrása

3.1. A támogatás formája: működési célú vissza nem térítendő támogatás.

3.2. A támogatás összege az 1. pontban meghatározott 3.000.000,- Ft, azaz: hárommillió forint.

3.3. A támogatás pénzügyi fedezete: a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) 
önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll a Képviselő-testület .../2022. (XI....) számú 
határozata alapján.

3.4. Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés 2. pontja 
szerinti szakmai feladatok tekintetében áfa/adólevonási jog nem illeti meg, és az adó/áfa 
terhet másra nem hárítja át.



4. A támogatás folyósítása

4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 
bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés 
mindkét fél által történő aláírásától számított 15 napon belül.

4.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára átutalt 
összegért a Támogató irányában - a jelen szerződéssel összefüggésben - feltétel nélkül és 
teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a 
számlatulajdonos.

5. A támogatás felhasználásának szabályai

5.1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben 
meghatározott célra használhatja fel, abból további támogatást nem nyújthat. A Támogatott 
kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a szakmai feladatok 
megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségeket számolhatja el.

5.2. A támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2022. november 1.
véghatárideje: 2023. március 31.

5.3. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

a Támogató részéről: Rókusfalvy-Bodor Gergely
459-2130
bodorg@jozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: Aknai Zoltán
266-1901
aknai.zoltan@menhely.hu

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

6.1. A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató, a támogatás 
felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a felhasználás kezdő 
időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt követő 5 év 
elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti.

6.2. Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott 
támogatásból a kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy 
szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. írásban kötött 
szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak 
megsértése a szerződés érvényességét nem érinti, azonban a kifizetés a támogatott 
tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

6.3. A Támogatott köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási összeg 
felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg a felhasználást 
dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató vagy 
egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, 
valamint a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőtől kezdődően a 
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vonatkozó jogszabályi előírások szerint megőrizni. A Támogatott ezen túl is köteles minden, 
az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

6.4. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. május 15-ig köteles írásban 
szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató 
szakmailag illetékes ügyosztálya (Humánszolgáltatási Ügyosztály) részére. A Támogató 
részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés igazolására 
a polgármester jogosult jelen szerződés 6.6. pontjában feltüntetett határidőn belül.

6.5. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:

a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról (melynek 
mellékletét képezi a támogatott tevékenységről készült fénykép stb);

b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti - a 
támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási 
időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számlák, bérjegyzékek, egyéb számviteli 
és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb dokumentumok 
(megrendelő, támogatási szerződés stb.) hitelesített másolatának, kifizetést igazoló 
dokumentumok - bankkivonat, tranzakciós igazolás, pénztárbizonylat -hitelesített 
másolatának benyújtásával, valamint a számlák és bizonylatok adataival megegyezően 
kitöltött, a jelen szerződés I. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával. A 
Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráírni: „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
felé ..... Ft (azaz ....................................... forint) összegben elszámolva”. Nem
magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn a 
számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján 
érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni.

c) A Felek megállapodnak, hogy a szerződés 1. és 3. pontjában meghatározott működési célú 
támogatás keretében 2022. november 1. napját követően kibocsátott számla is 
elszámolható.

6.6. A Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas 
legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Támogató a beszámolót és az 
elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő 60 napon belül dönt 
annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A Támogató döntéséről írásban értesíti a 
Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét 
határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem 
megfelelő, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy a Támogató kapcsolattartója 
30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a hiány pótlására, 
visszafizetési kötelezettségének teljesítésére, melynek beérkezését követően 30 napon belül 
dönt a Támogató annak elfogadásáról. Felek rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása 
lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen 
használta-e fel. A Támogatott tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben 
foglaltak szerint, teljes körűen el nem számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb 
vagy további támogatásban nem részesíthető.

6.7. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet. A 
Támogatottnak a szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással 
ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal 
kezdeményezhet szerződésmódosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit 
utólag nem változtatja meg. Szerződésmódosításra sor kerülhet különösen a Támogatott 
adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás, valamint a támogatási cél 
megvalósulását nem veszélyeztető, a támogatás felhasználási és elszámolási határidejét 
érintő határidő módosítás miatt.



A szerződés módosítására irányuló írásbeli kérelem benyújtási határideje a hatályos 
szerződés 5.2. pontjában meghatározott felhasználási határidő véghatárideje, csak a 
támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása esetében az írásbeli 
kérelem benyújtási határideje a hatályos szerződés 6.4. pontja szerinti beszámolás 
véghatárideje.

A szerződés módosítására a Támogató írásbeli engedélye alapján kerülhet sor. A Támogató 
jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződésmódosítási kérelmét elutasítani. 
Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, úgy az eset 
összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződésmódosítás és 
szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

6.8. A Támogatott köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a 
költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző 
szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a 
megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai 
teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.

7. A Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése

7.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú 
felmondására jogosult, ha:

a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy
b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, 

hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy
c) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kőim, 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 81. §-ban foglaltak szerint nem köthető támogatási 
szerződés, vagy

d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 
ellenőrzéstürési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az 
ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott 
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy

f) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy

g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, (rész)elszámolás 
benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta vagy a (rész)beszámolót, elszámolást 
annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem fogadta el.

7.2. Ha a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez 
tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást megalapozza, a 
Támogató erről a Támogatottat tájékoztatja. A Támogatott a tájékoztatás kézhezvételét 
követő 15 napon belül a támogatást egy összegben köteles visszafizetni a Támogató részére 
a Támogató által meghatározott (11784009-15508009) számlára, a szerzödésszám 
megjelölésével.

7.3. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, vagy el nem fogadott 
elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy azt a Támogatott az 
elszámolási határidőt követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a



Támogató részére, a Támogató által meghatározott (11784009-15508009) számlára, a 
szerződésszámmegjelölésével.

7.4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésben adott nyilatkozata 
ellenére a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított vagy az általa 
megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba 
helyezett vagy áthárított és a Támogató által is támogatott általános forgalmi adó 
összegének megfelelő támogatást köteles a Támogató részére a Támogató által 
meghatározott (11784009-15508009) számlára, a szerződésszám megjelölésével 15 napon 
belül visszafizetni.

7.5. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési kötelezettsége 
teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:48.§-ban meghatározott késedelmi 
kamatot fizetni.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Felek rögzítik, hogy a Támogatott a jelen szerződés aláírásáig a Támogató részére átadta az 
alábbi dokumentumokat, és a Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, 
hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szerződés megkötésének feltételeként 
jogszabály vagy a Támogató által meghatározott, a Támogatott által benyújtott egyéb 
dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerződés aláírásának időpontjában 
változatlanul fennállnak:

a Támogatott létesítő okiratának egyszerű másolata (alapító okirat, alapszabály, stb);
a Támogatott képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának 
hitelesített másolata.

8.2. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

a) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

b) nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás 
alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;

c) kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozik, nem áll adósságrendezési 
eljárás alatt, továbbá tudomásul veszi, hogy az Ávr. 142. §-a alapján adósságrendezési 
eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététől - 
támogatási szerződés nem köthető;

d) kijelenti, hogy - amennyiben jogszabály előírja - a támogatott tevékenységhez szükséges 
jogerős hatósági engedélyek birtokában van;

e) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben az Ávr. 
81. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;

f) tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és a Támogató 
felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, 
illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében;

g) tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely az előző 
években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás 
felhasználásával a jogszabályban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;



h) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb 
szervek ellenőrizhetik;

i) tudomásul veszi, hogy a támogatással összefüggésben a Támogatott nevére, a támogatás 
céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó 
adatok nyilvánosságra hozhatók;

j) nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül;

k) tudomásul veszi, hogy amennyiben kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru 
beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére nem az 
Avr. 76. § (2) bekezdése szerint kerül sor, a szerződés teljesítése érdekében történő 
kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe;

1) tudomásul veszi, hogy a tudomásszerzéstől számított két éven belül nem részesülhet 
támogatásban és a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezhető az a 
támogatott, aki lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, 
vagy a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben 
eltérően használta fel, vagy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy 
nem határidőben teljesítette.

8.3. Amennyiben

a) olyan körülmény merül fel, amely alapján az Avr. 81. § alapján nem köthető támogatási 
szerződés;

b) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;

c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a jelen 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

d) a Támogatott adólevonási jogában változás következik be;
e) a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy a 

Támogató által előírt, a Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, dokumentumban, a 
támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével összefüggő körülményben 
változás következik be,

f) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott 
fellelhetősége megváltozik,

azt a Támogatott a tudomására jutást követően 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a 
Támogatónak.

8.4. A Támogató a 8.3. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

8.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, 
nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy 
nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől eltérően azonban a 
Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyeknek megismerése a 
Támogatott üzleti tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna - így 
különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat -, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a Támogatott a támogatás felhasználásáról 
történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten és elkülönítetten írásban megtiltotta.

8.6. A Támogatott a támogatott feladat kivitelezése során - a média megjelenéseknél, 
rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR 
anyagokon - jogosult a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének 
kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére. A Támogatott a



Támogató nevének feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen szerződés hatálya 
alatt jogosult.

8.7. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 
rendezni.

8.8. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai - elsősorban a Ptk., az Áht. és az Avr. - az irányadók.

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségek mindkét fél részéről történő maradéktalan teljesülésének napjáig hatályos. Jelen 
szerződést a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (XI.....) számú 
határozatában hagyta j óvá.

Felek a jelen 7 oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 5 db eredeti, egymással teljes 
egészében megegyező példányban készült, amelyből 4 db a Támogatónál, 1 db a Támogatottnál 
marad.
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