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Határozatí j av aslat a bizottság szźtmźr a:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te stü letnek az e|őterie sztés me stársy a|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

EIőzmény

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros onkormányzata (Ferencvárosi onkormányzat) azza| a
kéréssel kereste meg a Józsefuárosi onkormányzatot, hogy megállapođást kíván kötni 2 fő
ferencvárosi lakóhellyel rendelkező személy - fogyatékos személyek nappali e||áúÄsát biĺosító
intézményben tĺjľténő _ e||átásár a.

Fenti kérés teljesítésére az önkormányzatunk fenntaľtásában működő ,,oszirőzsď, Gondozó Szolgá|at
(Szo|gá|at) 1082 Budapest, Kisstáció utca 1l. szám a|aÍti 2I fős Értelmi Fogyatékosok Napközi
otthona (ENo) intézmény alkalmas.

A Szolgálat magasabb vezetóje tź|ékoztatása szerint az intézményben 20|1. július hónapban 4
férőhe|y megüresedett, meľt a gondozottak taľtós ápolást gondozást, - végleges elhelyezést - nyújtó
szake||źtő intézményb e kerü ltek'
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A megüresedett 4 férőhelyből kettőre kerĹileti lakóhelýĺ ellátott felvétele már megtörtént, a további két
üres férőheýe kertileti lakóhelyĺ várakoző nincs.

ro g s za b dly i kiiľny ezet

A szociális igazgatäsrő| és szociális ellátásokról sző|ó 1993. évi III. töľvény (Szt.) 8ó. $-a alapján a
fogyatékosok nappali elláĺása kotelező ĺinkormányzati feladat, melyet a kötelezett a 90. $ (a)
bekezdés a|apján más helyi önkormányzattal kotött megállapodás útján is biaosíthat. A
megállapodásban ľögzíteni kell a szociá|is szo|gä|tatás igénybevételére vonatkoző szabźilyokat és az
ellátottak után flzetendő hozzájźtrulás méľtékét.

A Józsefuárosi onkormányzat a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások formáiról és a
térítésidíj ťrzetési kötelezettségről szóló f|/20I1. (IV.12) onkoľmányzati rendelete (ök. rendeleĐ 1. $ -

tlban szabtůyozza, hogy az ENo-ban nyujtott szolgáltatĺást a nem VIII. keľületi állandó lakóhellyel
rendelkezők is igénybe vehetik.

Az Szt' I22. $-a a|apján az e||átási szerződéssel kapcsolatos dĺjntések a Képviselő-testület źú nem
ruhź.ĺ:hatő hatásköréb e tartoznak.

PénziigyĄ költségvetési hatds (bevétel)

Az önkormźnyzat - a költségvetési törvény szabályozása a|apjttn - az intézmény üresen álló
férőhe|yeire noľmatív támogatáshoz nem jut, igy azok mihamarabbi feltoltése finanszírozási
szempontból elsődleges érdek.
Az ök. rendelet 9. $ (3) bekezdése szerint a VIII. keľületen kívĺili nappali e||átásét igénybe vevő _ az
ök. rendelet 4. melléklete szerinti térítési díjon feltil további - 2.000,- Ft/gondozási naplfo fizetésre
kötelezett, (a gondozási napok éves számát a költségvetési törvény hatźrozza meg - 201 1. évben: 251

ĺäP ., azokon a napokon, amikor az e||átott a gondozást nem veszi igénybę az ok. rendeletben
meghatározott térítési díjat nem kell fizetnie).

A megállapodás megkötéSét kezdeményezo Feľencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a
238120| 1 .(VII. 1 5.) száműhatározatźtban döntött arról, hory az egy évľe vonatkoző maximtllis összeget
- a gondozási napok igénybevételétől fiiggetlentil - 2 fó e||źtott után évi osszesen 1.000.000'-Ft
hozzź|źtu|ást fizet, a KSH adatközlés szeľinti infláció méľtékének megfelelő évenkénti emelése
mellett a Józsefu áľosi Önkormá ny zat számár a,

Tájékoztatom a T. Testiiletet, hogy f006. év őta önkormányzatunk 1-1 fő II. és VII. kerületi lakóhelyí
ellátott gonđozásźft is biĺosítja a fentivel megegyező mértékű szo|gtitatási díj ellenében.

Szakmai javaslat

Tekintettel arra,hogy

- azintézmény 2 üres feľőhellyel rende|kezik,
- uII. kerületi lakóhelyĺ ellátásra vźłrakozó nincs,
- a két IX. keľÍileti lakóhelytĺ ellátott próbaidĺĺs felvétele alapján a megállapodás megkötését az

intézményvezető i s j avaso lj a,
. az onkormányzat bevételre _ egyrészt á||ami normatíváľa, másrészt szolgáltatási díjra - tesz

szert

szakmailag indokoltnak tartom és javaslom a IX. kerület źůtal' kezdeményezett megállapodás
me gkötését az e|oterjesďés mel léklete szeľinti tartalommal.

Ké ľe m az a|ábbi hatá,ľ ozati j avaslat e| fo gadás át.



II.ą.rÁnozłTI JAVAsLAT

A képviselő-testĺilet úgy dönt, hory

1.) a Budapest Főváľos IX. Kerület Ferencvárosi onkormányzatta| 2011. október 1' napjától

hatźrozat|an ídóre f fő IX. keľületi lakóhelýĺ fogyatékos személy nappali e||źltásźtra az előterjesztés

melléklete szeľinti tartalommal megállapodást köt.

f .) a határozat 1 . pontj a a|ap1źn felhatalmaz za a po|gźrmestert a megállapod ás a|áírására.

3.) felkéri a polgármesteľt' hogy ahatározatban foglaltakrő| az érintett önkormányzatot tájékoztassa.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l 1. októbeľ l.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: HumónszolgóItatási Ug1losztály Szociólis lroda,

Pénzügyi ÜgłosztáIy

Budapest, 201 l. augusztts I7 .

l.r. nA ňrď l+tJŁ.ťś}u-1/
Sántha Péterné
alpolgáľmester

Előteľjesztő

Törvényes sé gi e||enőrzés:

ť ĺlĺ . fÁ/ ĺ#VłL
"dr.Mészźtľ Erika

je gy zőt helyettesítő a|jegy zó
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melléklet

MEGÁLLAPoDÁs

mely létľejött egyľészről
Budapest Főváľos IX. Kerület Feľencváľos onkoľmányzata
székhelye: 1092 Budapest Bakáts tér 14.
adő sztlma.. I 5 5 09 00 0 -2 - 43
szěmiaszáma: 1 200 1 00 8-0017 029 0-00 1 00006
Raiffeisen Bank Rt-nél (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)
(képviseli dr. Bácskai János polgáľmester)
- a továbbiakban, mint Onkormányzat _

másrészről a
Budap est Főváro s VIII. Keľület Józs efváľos onko rmányzata
székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adő szźlma: I 5 5 0 80 09 -2 - 42
szźĺĺlaszźlma: l 41 003 0 9-10213949-0 1 000006
képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester),

- a továbbiakban, mint Szolgáitatást nyújtó .

(Az onkormźnyzat és a Szolgáltatást nyujtó a továbbiakban együttesen: Felek)

Felek kĺizött Budapest Fővaľos IX. Kerület Ferencváros onkormźnyzatźnak Képviselő-
testiilete 238lf0l1. (VII.15.) száműhatźtrozata és Budapest Főváľos VIII. KerĹilet Józsefuaľos
onkormányzatźnak Képviselo-testtilete ..120|1. (IX. 15.) szĺĺmú hatátozata alapján az
alábbi feltételek szeľint:

|'. A megállapodás tárgya:
1.l. Felek jelen megállapodást a szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993.

évi III. törvény 65ĺp. $ (1) bekezdés c) pontja, valamint 86. $ (1) bekezdése, illetve
120. $-a aIapján fogyatékos személyek nappali intézményében történő ellátás és

szo|gél|tatás b i ao sítása érdekéb en kötik me g.

2. A megállodás jogszabályi hátteľe:
2. l . Jelęn megállapod ás a|apját képezik külĺjnösen:

. aszociá|isigazgatásľól és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. tcirvény
(továbbiakban: Szt.),

. a MagYar Köztaľsaság _ e megállapodás fennállásának időtaĺamára vonatkozó

- éves kĺiltségvetéséľől szóló töľvény(ek),
o a szociális szolgáltatók és íĺtézmények műk<jdésének engedélyezéséről és

ellenőrzéséľő l szóló 32I l 2009 . (XII.29 .) Korm. ľendelet,
. a személyes gondoskođást nyújtó szociális intézmények szakmai feladataiľól

és mfüödéstik feltételeiről szóló 112000. ű.7.) SzCsM ľendelet.

3. A szolgáltatás biztosításával éľintett személyek ktiľe:



3.1. Jelen megállapodás tátgyát képezo nappali iĺtézméĺyben a harmadik élętévét
betöltott, önkiszolgálásra részben képes, de feliigyeletľe szoruló fogyatékos személy
(mozgáskorlrźÍozot1, értelmi fogyatékos) helyezhető oI, aki a Kozígazgatásí és
Elektronikus Ktizszolgáltatások K<izponti Hivatala nyilvĺántaľtása, va|amint Budapest
Fővĺíľos Ix. keľület Ferencváros onkoľmányzattnak Polgármesteri Hivatala
Anyaktinyvi és okmany Iroda Személyi adat- és Lakcímnyilvrĺntaľtó Csoportjanak
nyilvĺĺntaľtása szerint megbíző illetékességi területén bejelentett lakóhellyel
rendelkezik és élewitelszerűen a Ferencváľosban lakik.

4. A szo|gálltatás biztosĺtásával érintett intézmények:

4.1. Szolgá|tatźst nyujtó az |.|, pontban meghatźrozott _ jelen megállapodás táĺgyát
képező _ szolgá|tatásről az a|ábbí saját fenntaľtásában mfüödő iĺtézmény, valamint
azok szakembeľei útj án gondoskodik :

. a Budapest Fővaros VIII. KerületJőzsefvźrosi onkormźnyzaténak
fenntartásában működő,,oszirőzsď' Gondozó Szolgá|attelephelyeként
mtĺkĺldő Értelmi FogyatékosokNapkĺizi otthona, a telephely címe: 1082
Budapest, Kisstáció utca 1l. sztlm (Intézmény).

4.2. A 4.1. pontban megjelölt Intézmény a nevesített szolgá|tatás ellátása tekintetébęn a
90BP-4l7l2010. szźmu hatátozat|an időre szőIő jogerős mfüĺidési engedéllyel
rendelkezik, melyet a Budapest Főváľos Kozigazgatásí Hivatal Szociális és

Gyámhivatala adott ki.

5. A Szolgá.Jtatást nyújtó kiitelezettségei:
s.t. Általĺnos kiitelezettségek:

5.1.1. Szolgáltatást nyujtó jelen megállapodás targyát képező szoIgáItatás
megszerve zését őI és biztosításaról saj át szakemberei útj an gondoskodik.

5.|.f. Szo|gáLtatást nyújtó jelen megállapodás aláirásávaI kötelezettséget vá|Ia| _
egyben nyilatkozik _ aÍTa vonatkozóan, hogy e szerzőďésben foglalt és vállalt
kĺjtelezettségei elsősorban a szoIgźĺItatźtst ténylegesen nyújtó intézménye és

szakemberei vonďkozásában k<jtelezőek, azonban azok nem teljesítése a
Szolgá|tatźlstnýjtófelelősségétalapozzźlkmeg.

5.1.3. Szolgáltatást nýjtó a szo|gá|tatást biztosító szakemberek képzését,
továbbképzését' díjazását saját kĺlltségén |átja e|.

5.1.4. Szolgá|tatźlst nýjtó jelen megállapodás aláításáva| egyidejtĺleg kötelezettséget
váIIa| _ egyben nyilatkozik _ arÍa vonatkozóan, hogy jelen megállapodás tátgyźú
képezó szo|gá|tatás mfüödtętése során avonatkoző jogszabályi rendelkezéseket,
a feladat e||átásával' kapcsolatos szal<mai követelményeket, nyilvantaľtási
kĺjtelezettségeket betaľtja és az 5.I.I. pontban meghatérozott személyi kĺjnęl is
betartatja.

5.1.5. SzoLgá|taÍást nyijtó jelen megállapodás a|áírásával egyidejűleg kötelezettséget
vźilal egyben nyilatkozik affa vonatkozólag is, hogy a vonatkozó
jogszabtúyokban foglalt adatkezelési és adatvédelmi szabá|yokat ismeľi és
azokat tevékenysége soľiín betaľtja, valamint a 4. pontban meghatáĺozott
intézméĺye' illefue az 5.|.|. pontban nevesített személyi kĺlr vonatkozźsában
betaľtja.

5.1.6. Szo|gáItattlst nffitó tevékenysége e||átása soriín érvényre juttatja a Szociális
Munka Etikai Kódexében foglalt követelményeket is.



5.1.7, Szolgáltatást nyujtó jelen megállapodás tárgyźú képező szo|gá|tatáshoz
kapcsolódó _ jogszabá|yokban nevesített _ adatszo|gá|tatásĺ kötelezettségét a
jogszabttlyi előíľásoknak megfelelően teljesíti, az elóirt adatokat a valóságnak
megfelelő tartalommal, megszabott határidőben és meghatźrozott módon
térítésmentesen köteles szolgáltatni.

5.1.8. Szo|gá|tatást nýjtó köteles jelen megállapodás taryyźúképező szolgźitatźlsanak
biztosítása soľán a szoIgźitatást igénybe vevők és t<irvényes képviselőik felé
fennálló _ a jogszabályokban nevesített _ kötelęzettségeinek eleget tenni.

5.1.9. A Szolgáltatást nyújtó -Intézmény - az adott ellátási évet kĺivető év marcius 31.
napjáig beszámolót készít az onkoľmĺínyzat Képviselő-testtilete részéte a
tárgyévben végzett szak'rĺaí tevékenységérő|, mutatószámainak alakulásaról,
valamint az e||źtott személyekkel kapcsolatos észrevételeiľől.

5.1.10. SzolgáItatást nyújtó váI|a|ja továbbá, hogy az Intézmény az 5.I.9. pontban
foglalt beszámolási kötelezettségén fe\ül az onkoľmanyzat szakmai munkájanak
elősegítése érdekében _ annak illetékes SZerVe megkeresése esętén _ sztikség
szerint szakmai információkat nvúit.

5.2. A szo|gá|tatáshoz kap csoló dó kiitelezetts ógek:
5.2.I. A nappali ellátás keretében biztosított szolgáltatás tekintetében a Szolgáltatást

nyúj tó kĺjtelezetts é get vál lal arr a nézv e, ho gy
5.2.I.1. a szo|gáItatását heti munkaľendben hétfőtől péntekig nyitva taľtási

időben biztosítja,
5.2.I.2, a szo|gźitatást igénybe vevő

bekezdés c) pontja szerint _
biztosítja,

5.2.I.3. az 5.2.I.2. pontbarl foglaltakat a szo|gáItatást igénybe vevő személy
szźmźlĺa az I12000. (I.7.) SzCsM rendeletben foglaltak a|apjźn biztosítja.

5.2.I.4. E szerzodés 3.1. pontjában meghatározott ellátotti kĺĺr részére, az á|ta|a
fenntaľtott _ fentiekben nevesített _ Intézményben éves szinten 2
férőhelyen bizto s ítj a a szo| gá|tatás i gényb evétel ét.

5.2.I.5. Az 5.2,I.4. pontban meghatározott férőhelyszám feltclltése
vonatkozásában a férőhelyek feltĺiltéséľőI az Intézmény az
onkormanyzat igénye szeľint gondoskodik.

5.2.I.6. Szolgáltatást nýjtó a szolgáltatást igénybe vevő személyt az
Intézményben működő célcsopoľtba töľténő fęlvétel előtt szakmai
szempontból megÍigyeli' fęlvétęle eseténn 3 hónapos próbaidőt köt ki.. A
szolgáItatást igénybe vevő személy végleges felvételérő| a Szo|gáltatást
nyujtó a hatályos jogszabályok alapjrán dönt.

5.2.I.7. A szo|gá|tatźst igénybe vevĺĺ személy intézméĺyi jogviszonyának
megszüntetésére a család kéréséľe közös megegyezéssel, vagy a család
felmondásával _ indokolás nélkiil - 30 napos felmondással, továbbá
Szolgáltatást nyújtó Intézménye részérő| hatályos jogszabá|yoknak
megfelelő jogszabá|yi indokolással 30 napos felmondási idővel kerülhet
soľ.

5.2.I.8' Amennyiben az Intézmény a 5.2.I.4. pontban foglalt féróhe|yszálmĺa
vonatkozó elhelyezési keretet kimerítette _ szabaď ferőhely kapacitása
fiiggvényében - további feľőhelyen is biztosíthat ellátást a feľencvárosi
éľintettek számáĺ a. E férőhelyek vonatko zásában az onkorm tny zat fe|é

nem élhet ťĺzetési i gérrnyel, kötelezettség gel.

személy részére _ az Szt. 65iF. $ (1)
az e|Iátást nappali ellátás formájában



6. Az onkoľmányzat ktitelezettségei:
6.1. Az onkormányzat éves költségvetési rendeletében megtervezí és a rendelet

Képviselő-testiilet általi elfogadását követően biaosítja e megállapodás tźrgyát
képező szolgáItatźts nyújtásához je|en szerzóđés 7. pontjában meghataľozott
pénzngyi fedezetet.

6.2. Az onkoľmányzat váJ'|alja, hogy a Szolgáltatást nyujtó źital jelen
megállapodásban rcgzitett szociális a|apszolgáItatás vonatkozásában - pźiyázatok
esetében . konzoľciumi tagként - előfinanszírozás és ĺinľész ťlzetés nélkül - résń'
vesz. A pá|yazatokhoz, valamit további szolgźitatások egyiittes tervezéséhez
szakmai segítséget nyújt.

7. A megállapodástáľ gy át kép ező szolgáitatások díj ának ii sszegeo mértéke :
7.1. Felek jelen megállapodás targyát képezo fogyatékos személyek nappali ellátásával

nffi tottszolgáItatásellenértékétaza|éhbiakszerinthatátozzákmeg.

7.I]. Az onkoľmźnyzat köteles a megállapodás tĺírgyźi képező 2 fő fogyatékos
személyek nappali e|látása esetén 500.000'-Ftlfőlév, azaz: otszźlzezet
foriĺtJfőlév, évente cisszesen 1.000.000,-Ft, azaz egy millió forint szo|gźl|tatási
díj megťlzetésére.
Az onkoľmźnyzat2012. évtől a szo|gá|tatźlsi díj összegének a mindenkoľi KSH
adatközlés szeľinti infláció mértékének megfelelő ĺisszeggel megemelt,
szolgźitatási díj megfi zetésér e köteles.

8. A szolgáltatásért jáľĺi ellenéľték megfizetésének módja:

8.1. Szolgáltatást nffitó tészéte a7.|.|. pontban meghatáĺozott férőhely szolgáltatási
díjat az onkoľmanyzat _ költségvetési keretéből _ pénzeszkoz átadásként a
Szolgźitatást nyújtó által kibocsátott számla ellenében 20II. évre vonatkozőan
250.000,-Ft, azaz: ketĺoszázotvenezet forintot 20I|. év októbeľ 15. napjáig,
20112. évtől a szo|gá|tatási díjat kettő egyenlő részletben a számlakézhemételét
kĺjvető 30 napon belül, adott táľgyév április |5. napjáig, valamint október 15.

napjźtig Szolgáltatást nyujtó Volksbank-nál vezetett 14100309-102t3949-
0 1 0000 06 szźlmű bankszáml áj a jav źlr a utalj a.

8.2. Szolgáltatást nyujtó a 7.I.I. pontban meghattrozott szolgáltatási đijat az áItala
nyújtott szolgá|tatás biztosításaľa, fejlesztésére, valamint egyéb járulékos
költségek,kiadásokťlnanszírozásźlraf orđíthatja.

9. A szolgáltatáshoz kapcsolódó téľítési díjjal kapcsolatos ľendelkezések:
9.l. A szo|gáItatást igénybe vevő személyek źitaI fizeteĺdő személyi téľítési díj

mértékét a Szo|gá|tatźtst nyrijtó hatźltozza meg a jogszabá|yi rendelkezések
f,rgyelembe vételével.

9.2. Szo|gáLtatást nyujtó a|ta| fogyatékos személyek nappali eLIátásfua biztosított
elhelyezésért és nýjtott szolgáltatásért a szolgtitatást igénybe vevő személytől
személyi térítési díj beszedéséľe jogosult.

9.3. A 9.2. pontban hivatkozott személyi térítési díj vonatkozásźtban az
onkoľmány zatĺak téľítési kötelezettsége nem keletkezik.

9.4. Szo|gá|tatást nýjtó a szemé|yi térítési díjľa vonatkozó mindenkori hatályos
j o gszab á|yi rendelkezések maradéktalan me gvaló su|ását bińosítja.

10. A szeľződésben foglalt ellátás biztosításának ellenőrzése:



10.l. Szolgáltatást nyujtó működési engedélyben, valamint a vonatkozó
jogszabá|yokban foglalt feltételeknek megfelelő múkĺiđéséről a műkĺidést
engedélyező szerv ellenőrzése keľetében győződik meg.

|0.2. Az onkormrányzat _ a Jegyzóje által megbízott személy útjĺĺn _ a Szolgáltatást
nffitó tevékenységét figyelemmel kíséri, a szolgźitatás nffitását helyszíni szemle
útjan _ szfüség szerint, de évente legalább egy alkalommal - megtekinti, a
Szo|gźÄtatást nýjtó képviseletében eljáró személlyel javaslatait, észrevételeit
közli.

11. Panaszok kiizlése:
11.1. Szolgáltatást nffitó tevékenységével kapcsolatos panaszokat köteles

haladéktalanul, legkésőbb a panasz beérkezéséľől szźlmított 15 napon belül
kivizsgálni, illetve a panaszost vizsgá|atźnak eľedményéľől megtett intézkedéséľől
írásban tájékońatru.

1l.2. Szolgáltatást nyujtó a beérkezett panaszoktól a 11.1. pontban meghatátozott.
intézkedésękĺől az intézkedés megtételét k<lvető 15 napon beliil íľásban
tájékońatja a Jőzsefvźtrosi Polgáľmesteri Hivatal szociális teľületért fęlęlős Iroda
vezetőjét.

l1.3. A szociális teľületéľt felelős Iroda vezetoje ahozzá érkęzetíés a Szolgá|tatást
nyujtó tevékenységével összefüggésben keletkezett észĺevételeket, panaszokat'
azok beérkezését követő 8 napon beliil - intézkedés megtételének kérésével _
továbbítj a Szolgá|tatźlst nyrij tó r észét e.

11.4' Szolgá|tatást nýjtó a I|.3. pont alapján hozzá étkezett dokumentumok'ra, azok
átvéteIétőI számított 8 napon be|i| az érintęttek _ valamint a szociális területéľt
felelős Itodavezetoje - részére k<jteles tájékoztatást adni.

11.5. Amennyiben Szo|gáItatást nýjtó tevékenységével kapcsolatban egy hónapon
belĹil több pďnasz érkezik a szociális teľiiletért felelős Iroda vezetőjéhez _ az
illetékes szerv bevonásával _ intézkedik azok kivizsgálásáľól. Ennek sorián

Szolgáltatást nýjtó kĺjteles az onkormanyzatta| és az illetékes szeľwel
egyĹittmiiködni.

11.6. A 11.5. pontban meghatźrozott panaszvizsgáIat eredményéľől a szociális
teľiiletért felelős Iroda vezetője írásban tájékoztatjaaSzolgá|tatást nffitó ágazatért
felelős bizottsását.

t2. A szerző dés hatá|y a,i't-"o"tĺ ren delkezés ek, ľendes felmondás :

12. 1 . Jelen megállapođ ás 2011 . október 0l . napj ával lép hatályba és hatáľo zatIan idóre
érvényes.

|2.2. Jelen megállapodást bármely fél 90 napos felmondási idővel _ ľendes
felmondással- íľásban felmondhatj a.

|2.3, Szolgá|tatźst nffitó kĺjteles a I2.2. pontban megfogalmazott felmondás esetén is
szolgáItatását a felmondási idő utolsó napjáigvá|tozat|an taľtalommal és feltételek
mellett a jogosult személyek tészére nýjtani.

13. Rendkívĺĺli felmondás esetei:

13.1. Rendkívüli felmondásľa valamelyik Fél súlyosan felróható magatartása
(külĺinösen jogszabáLysértés, vagy nyilvánvalő szabnai hiányosságok alapján való
fe|adatel|átás), valamint jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek nem vagy
nem megfelelő teljesítése esetén keľülhet sor.



13.2. Fetek ľenđkívĹili felmondásľa okot adó köľiilményként éľtékelik a 13,|. pontban
meghatározottakon feltil a Felek érdekkörében bekövetkezett, a szoIgá|tatás
további nýjtását vagy igénybevételét lehetetlenné tęvő körtilményeket (pl.
jogutód nélkiili megszűnés, működési engedély visszavonása stb.), valamint aZun.
vis maioľ eseteket (p1. teľmészeti csapás, tlizvész, stb.) is.

13.3. A 13.1. pontban foglaltak ęsetén bármely Fél áIta|í kotelezettségszegés
tudomásra jutásától szźlmitoĹI15 napon belül Felek kötelesek egymással egyeztetru
a kötelezettségszegés megsziintetése éľdekében.

13.4. Amennyiben a 13.3. pontban meghataľozott egyeńetés 8 napon belül nem vezet
eredményľe, a kötelezettségszegő Fél iľanyába a másik Fél 15 napos felmondási
idővel írásban a szerződést felmondhatja.

13.5. A l3.2. pontban foglaltak fennállása esetén a felmondási hatĺáľideje 15 nap,a
fe lmondás írásb ę l i kézhezv étel ének napj ával kezdő dik.

14. Felmondásĺ határidők számítása:

14.l. A 12. és 13. pontban meghatározott felmondások felmondási ideje a felmondás
másik Félhez postai úton, téľtivevénnyel töľténő kézbesítés (átvétel) napjáva|
kezdődik.

|4.2. Amenrlyiben a másik Fél a felmondást _ a postai éľtesítés ellenére - nem veszi
át, a felmondási idő kezdete a kiildemény, a küldő Fél részére tĺjrténő
visszaérkezését ktivető nap.

14.3. A I4.2. esetbęn a felmondó Fél köteles _ joghatással nem bíró _ postai úton
tájékoztatni e tényľől a szeruodésszego Fęlet.

15. A megállapodás megszüntetése:

15.1. Felek jelen megállapodást közös megegyezéssel írásban megsztintethetik.

I5.2. A kĺjzcis megegyezéssel tcirténő megsziintetés esetén a megszűnés hatáľnapját
úgy kell meghatározni, hogy az onkormźnyzatnak a bejelentéstől számított
minimum haľom hónapja maľadjon az e megállapodás á|tal e||átott személyek
tészére az adott. szolgźitatźls más módon t<jrténő igénybevételének binositására.

15.3. Közös megegyezéssel tĺjľténő megszĹintetés esetén Fęlęk a szo|gá|tatás-
ellenszolgáltatás időaľányos részéve| egymást kĺjzĺitt kötelesek elszámolni.

16. A megáIlapodás módosítása:
16.1. Jelen megállapodást a Fęlęk közös megegyezéssel bármikor módosíthatjtk,

azoĺbaĺ a módosítáS nem eredményezheti sem a szo|gá|tatás színvonaliínak, sem

az ellźtottakj o gainak c s orb ítás át.

16.2. AFelek jelen megállapodás rendelkezéseít- különös tekintettel a7.8, pontokban
foglaltakľa _ minden év november hónapjában áttekintik és sziikség esetén az
érintett részeket módosítj ak.

t7 . Kártérítéso kamatfizetés :
17.l. Ameruryiben a megállapodás a 13.1. pontban foglalt eset alapján ľendkívĹili

felmondással keľĹil megszüntetésre, a szeruođésszegő Fél kártéľítési
kötelezettséggel tatozik a kiesett szolgá|tatźts vonatkozásában és idól.artamára,
illetve a kiesett szolgáltatással és egyéb elszámolással kapcsolatos ťlzetési
kötelezettség vonatkozásában pedig, kamatfizetési (jegybanki alapkamat
méľtékével megegy ező) kötelezettsége is fennáll.



18. Jogvita:
18.1. Felek e megállapodásból adódóan keletkezett jogvitájuk eldöntését elsősorban

targyalásos foľmában kötelesek rendezni.

A jelen megállapodásban nęm szabá|yozott kérdésekben a vonatkoző ágazati jogszabályok,
szakmai előíľások, valamint a Polgari Töľvénykönyv rendelkezései azkźtnyadőak.

Jelen megállapodás 7 sztlmozott oldalból áll, készült 6 eredeti példányban.

Jelen megállapodást a Budapest Főváros VIII. Kerület Jőzsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-
testülete'. .....'...lf01r1. (x. 15.) számú határozatźtbanhagyta jóvá' és a Felek _ kölcsönös elolvasás és
éľtelmezés után _ mint akaratukkal mindenben megegyezőt helýenhagyő|ag a|áirták és azt magukĺa
nézve kötelezónek ismeľik el.

Buđapest, 2011. szeptember ....

Budapest Főváľos IX. Kerület Budapest Főváros VIII. Keľiilet
Feľencváros Önkoľmányzata Józsefváros Onkoľmányzłta

képviseletében képviseletében
Dľ. Bácskai János polgáľmesteľ Dľ. Kocsis ľĺ.áté polgáľmesteľ

Onkoľmányzat Szolgáltatást nyújtó

A kiitelezettségvállalást ellenjegyezte:

Budapest Főváľos IX. Keľület
Feľencváľos Onkoľm ányzata

Polgáľmesteľi Hivatal
képvĺseletében

Dľ. Nagy Hajnalka
jegyző

Budapest Főváľos VIII. Keľület
Józsefváľos onkorm ányzata

Polgáľmesteľi Hivatal
képviseletében

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő a|jegyző
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