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i ltBudapest Józsefváľosi o n koľm ányzat
Ké-p.v|9-e!p;tesf 1i*l'9.t-9y:.yłľ"l,."

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros VIII. KeľĹilet Józsefuaľosi onkormĺĺnyzat Képvíselő-testülete az
5I7l20I1. (Xil.15.) száĺrluhatźrozatában úgy döntött, hogy a pszichiátriu betegek nappali
e|Iátásáĺa, mintkĺjtelező önkormáĺyzatí feladatľa 2012, januar 01. napjátóI20If. december
31. napjáig határozott iđőtartamra ellátási szĺ.ľzőđést köt a Moravcsik Alapítvannyal
(székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), melynek ideje alatt 300.000,- Ft/hó cisszegben

szoIgéitatási díjat biztosít, és a Szigony-Utitaľs a Komplex Pszicho-szociális
Rehabilitációért Kĺjzhasznű Nonprofit Kft-vel (székhely: 1083 Budapest, Práter v 44.

tszt.N.) melynek ideje alatt 95.000,- Ft/hó összegben szolgá|tatási díjatbíńosít.

A szerződésekben foglaltak alapjtn mindkét szolgálrtatźtst végző szetvezet a pszichiátriaí
betegek nappali e||átása szociális a|apszo|gáltatást lźtja e|, melynek keretében legalább 50 fo
tizennyolcadik életéviiket betöltott, fekvőbeteg-győgyintézeti kezelést nem igénylő
pszíchiáttiai beteg részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartőzkodásta, tarsas

kapcsolatokľa, valami ĺt az aIapvető higiéniai szüksé gletek kielé gítésére.
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Előteľj esztő : S aĺltha Péteľné alpol gár.rnesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2012. novembet 22. ......... sz.
napiľend

Táľgy: Javaslat pszichiátľiai betegek nappali ellátása ktitelező tinkoľmányzati feladat
biztosításá ra 20t3. évben

A napiľendet gyiVzźrt ülésen kell taĺgyalni, a döntés elfogadásához egyszeĺulrnlrygsitefi.
szav azattobb sé g sziiks é ge s.
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VáľosgazdáIkodási és Pénzůigyi BÍzottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi X
Hatáĺ ozati j av aslat a bizottság' számźLr a:

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszo|gá|tatźlsi Bizottság javasolja a

Képviselő-testtiletnek az e|őteriesztés megtárgya|ását'



A Budapest Fővĺíros VIII. Kerület Józsefuarosi onkoľmanyzat Képviselő-testtiletének
HumánszolgáItatási Bizottsága a 3|5120|2. (XI.7.) számű határozatábarl elfogadta a
Moravcsik Alapítvany és a Szigony - Utitĺáľs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért
KozhasznűNonpľofitKft.2012. évben végzetttevékenységéről szóló beszĺímolóját.
A beszámo|ő alapjarl az ellźltásí szerzőđésekben foglalt fęltételeknek mindkét szolgá|tatźst
végző maradéktalanul eleget tett.

A pszichiátriai betegek nappali e||átása kötelező önkoľmányzatí fę|adat ę||źtźsára megkĺitött
szeľzőđésekhatározott időtartamľa 2012. decembeľ 31. napjáig biztosítjfü a szo|gáItatást.

A Moľavcsik Alapítvány és a Szigony-Útitaĺs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért
Kozhaszní Nonpľofit Kft. is megkereste az onkormányzatot a 2013. évre vonatkozó
aj fuůatáv a|. (1 -2 számű mel lékl et)

A Moravcsik Alapítvarry aján|atábarl foglaltak szerint váI|aI1a a 2013. évi feladatellátást
váItozat|arl fęltételekkel, ezenkívĹiltovábbľa is lehetőséget biĺosít afęnntartásában miĺködő
Aľt Brut Galéľiában az el|átottak áItaI készitett alkotások kiállításáĺa, ď, kultuľ péntek''
programso rozat kerctében történő kultuľális ismeľetek bővítésére.

A Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért KözhaszntNonpľofit Kft.
ajánlatábarl foglaltak szerint a 2013. évben is ellátja a feladatot, a 2012. évben váIla|t
legalább 50 fő helyett 80 fő pszíchiátiai betegségben szenvedő személy e||átását tudja _
múködési engedély szerint - biztosítani 200.000,- Ft/hó szo|gáItatási díj ellenében. Az
intézményvezető tĄékoztatása, valamint az éves beszámolóban foglaltak szerint 2012. évben
80 fő pszichiéttriai beteget |áttak el, melyből legalább 50 fő ellátott VIII. kerületi állandó
lakóhellyel rendelkezik, a vaľólistán pedig 30 fő kerületi lakos szeľepel.

A telepĺłlési onkoľmányzat, amelyik területén tízezer főnél tÓbb állandó lakos él kateles
biztosítani a nappali ellátást a szociális ígazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. éví
III. tcirvény (SZt) 86. $ (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint.
Az Szt 91. $ (1) bekezdés c) pontjábarl foglaltak szerint a heĺyi onknrmányzat ellótási
kötelezettségének a szociális szolgóltatást nyújtó szolgáltatóL intézményt műkaúeő
fenntartóval létreiatt ellátósi szerződés meglrôtésével is eleget tehet.

A Képviselő-testület dontése az Szt 122. $-án alapul, mely kimondja, hogy a helyi
onkormányzat Képviselő-testülete az ellátási szerződés megkotését, a szerződés módosításót,
illetve megsziintetését nem ľuhózhatja ót.

A közbeszeľzésekľől szőIő 201'1. évi CVI[. töľvény (Kbt.) 120. $ b) pontja alapjĺín e
töľvéný nem kell a|kalmazni az uniós éĺtéIúatźrt el nem érő az 1993. évi III. törvény 59-
85/A. $-aiban szabáIyozott szociális szolgáItatźlsok kĺjľében ellátottak teljes e||átásźra
szolgáló árubeszerués és szoIgźtltatás megrendelése esetén. Tekintettel atta) hogy a
pszichiátľiai betegek nappali e|IátźLsaÍőI az Sń.65/ľ. $(1) bekezdés b) pontja rendelkezik,
ezért a Kbt. rendelkezései nem vonatkoznak ezeĺ szolgáItatás megľendelésére.

Mindezek alapjźnjavaslom apszíchíátriai betegek nappali e||átása kĺjtelező cinkoľmányzati
feladat eI|átásźtra 2013. januaľ I. napjátőI 2013. decembeľ 3I. ĺapjáig tartő határozott
ídőtartamra ellátási szeruődés megkÓtését a Moravcsik Alapítvlínnyal (székhely: 1083

Budapest, Balassa u. 6.) 300.000,- Ft/hó szolgáltatási díj ellenében, valamint a Szigony-
Utitáľs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Kozhaszĺil Nonprofit Kft-vel
(székhely: 1083 Budapest, Práteľ u. 44. fszt. 5N) 200.000,- Ft/hó szolgáItatási díj ellenében.

A szo|gáItatás biztosításźůloz2013. évre eIőzętes kötelezettségváIla|ás sztikséges 6.000.000,-
Ft összesben.



Kéremaza|ttbbihatározati javaslatelfogadását.

IIATÁRoZATI JAVASLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1' apszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező önkoľmányzati feladat e||źtásárahatfuozott
idótaľtamra f0I3. január 1. napjától 2013. december 31. napjáigellátási szeľződést köt

a. a Moľavcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.) melynek ideje
alatt 300.000,- Ft/hó tisszegben szo|gá|tatási díjat biztosít,

b. a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Köáasznú Nonpľofit
rft-věl (székhely: 1083 Budapest, Pľáteľ u.44. fszt.5/Ú) melynek ideje alatt 200.000,-

F tl hő szo|gátltatási díj at biztosít.

felhata|mazza a polgtrmestert az I. pontban meghatározottak szerint a szerzođések
a|áirására.

az 1. pontban megjelölt feladatľa előzętes kötelezettségetvá||a| az Önkormányzat2013. évi
költségvetésének terhéľe 6.000.000,- Ft összegben.
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a

Felelős:
Határidő:

A döntés végľehajtását végző.. szervezeti
Intézményf elügyeletilroda,PénzugyiUgyosztály

Budapest, 2012. november 7.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
iegyző

aljegyzó

polgármesteľ
1 . pont esetén 2013 . januźtr 0I.
2'pont esetében 2012. december 15'

3. pont esetében az önkormányzat}}|3. évi költségvetésének tervezése

egység: Humánszolgtitatási IJgyosztá|y

C\ ľ-^ \

$-ya^ ťśSh l
SánthaPéteľné \!
alpolgármester .
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M ar gu csťĺc Á Iĺĺp ítu ány Kui,ątőriui.n eĺnłjke : Đĺ, Sžmon La:j os

1083 Budapesŕ, Ba/assa ĺ 6 Tel,: 06-20-825-A199

Budapest ľőváros YIII. keľĺileĺ l ?{li?: ł{iV t ?' ;

JózsđVĺĺrosionkoľmán-vzat i...,.' " )i6t?ćs .-. l

[Iumánszolgáltatási Üg.voszÚál.v- [b:.-*-'-===='*--j
Intézményfelii gye|eti Iľoda
i082 Budapest, Baĺoss u.63-6,7.

Pokornyi Vĺktriľĺa részéľe

Tárry: 'ajáľlaŕ pszichĺátľiaí betegek nappali ellátásáľa 2013 januáľ 0I-től

v#'."\Ä \l.
":-ś

.i.-\-1

Tisztelt Ügyintéző Ąsszon-v!

A szociális ós egészségügy'ĺ e|IáÍások koľszeľĺĺ összehangolásávat a konplex pszicho-szocĺáIĺs
rehabilitációban - oľszágos viszonYlatban is - kiváló ereĺlmón-vmutatókkal rende|keĺző s,ĺoľavcsik
A|apÍtv'ány, a 2aÍ2, évi fe|adatátĺállalási el|átási szeľzĺĺđésben fog|alt Íevékenységeket a 2013-as
évben is váltalja váItozatlah feltéte|ekke|.

Csatolt rnellóklet:
1 pld Nĺoľacsik Modell - a pszichiátriai beÍegellátásban és ľthabilitá€ióban

Budapesĺ, 28|2. 11, lJs.

Tisztelettel:

íL,".ł-_fi':'" 
' \,,',,

Pucsek Józś.ef ,

intézmérryvezetó]
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Budapest Főváľos VI|I. Keľiilet Józsefvĺłľosi Ônkormányzatának a ,,Pszichiátriai
bctelek nappali etlátása 2Ü13. január 0t. napjátóI 2013. đecember 31. napjĺĺig o'

tźIrryban e}Látrńsi szerzőđés megkłĺtésěrc

Szigony-útitars a Kompiex Pszicho-szociatis, Rehabilitacióéĺ Kiemęlten Közhasmú

rĺô"pTor't Kft. képüsetetéLen: Gorđos Eľika ügyvezető (székhely: 1083 Budapest,Pľáter

;' ;í. ř5zt íÜ. adas,^n, 146|0561-1-42, Főváiôsi BÍróság cégbejeg1,zesének száma: 0i-
ob-s;illąlié., í*ł"nĺat.iui betegek üa.ppďi e\lätjsfua yona1koą működési enge{ély9.k

,"á*u. oé-'ĺizlglzoĺo' oą.šs:ľlziźoio." ágazati azonosítószamok 50264048,

s0264048s0264055), mint szolgáJtatĹst végzłĺ a köveÍkező ajániatot teszem.

A szolgáltatĺást végłś v6||Ąą irogy a szociĺílis leazg$ri;pl és.szociális ellátísokól
szoló 199tr, évi IIL toľvény (s.zócw.)"asr.$ (1) bekezdés b) pon{{pa1-és.a személ-ves

nonäo'tóo*'t ry.ĺitó szociáiis intézmé*yek szaťńai feladatairóI és mliköđésĺik feltételeirő]

šÁli, ijzoao.1l. z.1 szcslvĺ ľendeiet 74:80' $-ban és a 83' $-ban foglďt ktĺvetelményeknek

*.gĺ.l.t.ĺ* pša"ĺĺat'iui betegek nappď!^'.e11átasa szociális. alapszolgéltatást biztosít'

;;T';;k Ĺđďébá 80 fii äzeĺrnyoiôađik életéłiiket beiölttitt, Íbkvőbeteg.gyógyintézeti

r."'éle.t nem igénylő pszjchiátriai beteg ĺészére lehetőséget bizt9sÍt' a. napkĺizbeĺi
tu'to"'l.ooa''u' tä'.us l.upcsolątol,ĺa, az álapvetó higiéniai 9ztĺcseg|9!.ek kigl9eíté9{9'
*."t"mđe"és tanácsađásĺa. vďamint a. komplex pszicho-szociáiis. rchabilitációt

lď;Ł"tó' ;gý;ni sziikségletekre épített készségfejlés*ésrě, munkaerő-piaci szolgďtatasok

igénybevétcléľe.

A Szigony-útitaľs a Komplex Pszicho-szocia]is Rehabilitacióért Kięmeiten Közhasanú

N;;p;.fli Kh onkoĺmanyzatokľil szóló 1990. évi LXV. tön'ény 8 9 (4) bekezdése szeŕinti

''.rcĺai. "l"pEriáĺĺsrol 
gondoskodas, vďalĺrint a Szootv. 65/F. $ (1) bekezdés 'b) ľo.ntj"

*..ĺ"ii psaôhiĺtriaĺ beřegek nappali elláutsa szociá]is étapszolgáltatasi 1áĺja el' ĺaely a
Szoctv.. eĺ. s (z) bekezdéJe) pontja ďapján az Önkorĺnĺínyzat kĺjtelęzó feladata'

A szolgáltaüĺst végző eltátasi tęľiilete: 'Budapest Főváľos \zl1l' keĺĺilet .ĺózsefuáľosi

Önkoľmĺĺnyzat közigaz'gatźsi teľiilete.

A Szigony-rititĺłĺs a Komplex Pszicho-szociá]is Rehabilitacióért Kiemęlten Közüasz19
NđpióÍ.'ř rh. ferxrtaĺłásában nrikiidő Harnrónja Ház Józsefuarosi Pszichiátľiai Betegek

Mep;ĺ' ĺ"te'*e"y" keľetén belül a Haľmónia K1ub Józse&arosi Pszichiátľiai l}eĺegek

fiffi;íi nt.ĺ""'eol" (5zé.khe}1leĺl nyujtott^szďg1|tatlás címe 1083 Budapest, Pnĺtęľ u. 44.

i.ä. sĺti Ęazau ázonosítója:.Sozaąĺiąa, 'ŕéľőľieiyszám: so-Ę]-eg ae {Jtitár.s Józsefuáĺosi

Pszichiáriäi Betegek Nappái htézménye. (telephe-ly címe: 1082 Budapest. Baľoss rr.

1|i-.íg|*"ri,"",í"sĺto.1ai itozoło48s02:64055, fuĺÖhelysám; 30 fó) eInevezésíí szociális

intéznrényekt,en nyrijtj a'

A pszichiátriai betegségben sz''envedó 80- fó.eilátásaĺ, a Szi-gon1.ütitrl u Koĺrploĺ
Psłcfo.szociális nehabjTitáěióéľt Kiemelten Kt'.zhasnťl Nonprofit Kff. havi' 200 Ü00 ft.

azaz havi kétszőz,ezer foľintoš ellenszolgáttatĺáséľť vállďja .

1-, ^ ^ l^ ŕ-. 
'r'-,É"K'#-uilłt--

ügyvezętő
Buđapest, 20L2-1l.o6,



3. száműmelléklet

ELLÁTÁSI sZERzŐDÉs
tervezet

Amely létrejött
egytészĺó|..
Budapest Főváľos VIII. keľĺĺlet onkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
ađőszźĺn: I 57 3 57 | 5.2-42
statisztikai számj el: I 57 3 57 L 5 -84I I -32L -0I
tĺirzskcinyvi azonosító szám.. 7 3 57 | 5

képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgármester
bankszáml aszám.. 1 4 1 0 03 0 9- 1 0213 9 49 -0 1 0000 0 6
továbbiakban mint megbizól

másrészről:
Név:
székhely:
adószám:
cégegyzékszźm:.
bankszámlaszám:
képviselő neve:
továbbiakban mint szo|gáůtatátst v égző

közĺjtt (a továbbiakban: x'elek), alulíľott napon és helyen az a|ábbi feltételekkel.

1. A szerződés tárgya

1.1. A Megbiző megbizása a|apján a Szolgáltatźst végzó vźi|a|ja, hogy a szociális igazgatásrő| és
szociális ellátásokľól sző|ő 1993. évi lil. törvény (Szt.) 65/F.$ (1) bekezdés b) pontjában és a
személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények szakmai feladatairól és műktjdésük
feltételeiĺől szóló I/f000, (I. 7,) SzCsM rendelet 74.80. $-ban és a 83. $-ban foglalt
követelményeknek megfelelően pszichiátriai betegek nappali ellátása szociális a|apszo|gá|tatást
biztosit, melynek keľetében a ..''.'...'.. fő tizennyolcadik életéviiket betölt<jtt, fekvőbeteg-
győgyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátľiai beteg részére lehetőséget biztosít a napközbeni
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapveto higiéniai szükségletek kielégítéséľe.

I.2. Az 1.1. pontban meghatärozottak biztositźsáva| a Szo|géůtatźst végző a Megbízőnak a helyi
önkormányzatokról sző|ő |990' évi LXV. torvény 8. $ (4) bekezdése szerinti szociális alapellátásľól
gondoskodás, valamint aSzt.65/F. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti pszichiátriai betegek nappali
ellátása szociális a|apszo|gźútatást|túja el, mely a Szt. 86. $ (2) bekezdés e) pontja a|apjátnMegbiző
kötelező feladata.

I'3. Az 1.1. pontban meghatározott ellátási forma: a Szt' 56. $ (1) bekezdés szerinti személyes
gondoskodást nyújtó ellátás, mely a Szt. 57. $ (1) bekezdés j) pontja a|apján szociális
alapszolgáltatás körébe tartoző nappali ellátás, pszichiátriai betegek részére.

1.4. A Szolgáltatást végző ellátási tęrülete: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
onkoľmány zat közi gazgatás i terü lete.

1.5. A Szolgáltatást végzo aZ 1 ' 1. pontban meghatározott szociális alapszolgáltatást a
fenntartásában működő

(székhelyen nyujtott szo|gá|tatás címe: . ágazati azonosítója:
férohelyszám: fő) és a .''. (telephely címe:



;il;;;{ĺ ;;ůii,' i;ů; ;i;,:t#,"#;jno 
s ítój a : ', feró'helyszám: fő)

2. A' szerződés taľtalma

2.I. A Szo|gá|tatást végző képviselője a jelen szerződésben nyi|atkozatot tesz aĺĺa voĺatkozőan,
hogy az 1.1. pontban meghatározott szociális a|apszo|gźitatásra vonatkozó kĺilön jogszabályokat és

szakmai követelményeket, valamint nyilvántartási kötelezettségeket ismeľi, és azokat maradéktalanul
betartj a és betaľtatj a.

f .2. A Szolgáltatást végző az e||źttottak adatainak vonatkozásában az információs önľendelkezési
jogľól és információszabadságľól szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint aze||źltottak érdekében az
egyenlő bánásmódró| és az esélyegyenlőség előmozdításźlrő| szó|ő 2003. évi CXXV' törvény
vonatkozó rendelkezéseit betartj a és betartatj a.

2'3. A szolgáltatásban ľészesülőktől érkezó' a szo|gá|tatźLs nYűJtźIsával kapcsolatos panasz esetén a

Szolgáltatást végző köteles azt kivizsgálni, valamint írásban tź|ékoztatni a Megbizőt a panasz
megalapozottsägárő|. Amennyiben 1 hónapon belül több panasz érkezik a szo|gźůtatásra

vonatkozóan , aMegbiző maga intézkedik a panaszok kivizsgá|ásálró|. Ennek elősegítése éľdekében a

Szolgáltatást végző kötelezettséget vti|a| arra. hogy a sztikséges információkat, valamint
táj ékoztatást a Me gb iző részére me gadj a.

2.4, A Szolgáltatástvégző vźůlra|ja, hogy adatszolgáltatási kötelezettségét a statisztikáľól szóló 1993.

évi XLVI. törvény 8. $-ában foglaltaknak megfelelően teljesíti, az e|óirt adatokat a valóságnak
megfelelő tartalommal, megszabott hataľidőben és meghatttrozott módon, térítésmentesen

szo|gá|tatja.

2.5. A Szolgáltatĺást végzó az e||éúźsigénybe vételének szabályaihoz kapcsolódv avźů|a|jaa Szt. 95. $

-ban meghatározotttátjékoztatási és éľtesítési kötelezettség teljesítését.

3. Szeľződés időtartama. fizetési feltételek

3.l. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 1'1. pontjában meghatározott fe|adatra

2013.január 1. napjától 2013. đecember 31. napjáig határozott iđőre kötnek szerzódést'

. 3.2. A Megbiző vźi|a|ja, hogy a Szolgáltatást végzó részérę az |.I. pontban meghatźrozott

l pszichiátľiai betegek nappali e||átása szolgáltatáshoz a3.I. pontban szęrinti idotartamra_ az e||źÍás

i igénybevételét dokumentźiő gondozási és eseménynapló másolata a|apján kiállított és csatoltan

' Tegküldött 
_ havonta kiállított szźm|a a|apján és a Polgármesteľi Hivatal Humánszo|gtitatási

.-.' Y*::i:]: ^:r,\ľ,:^l'*:]:l..:::: ::::ľ#i:ľ. ;;ľřľä'':-#ľľä:*ĺ:äiTŁ*ä;1T
napon belül a Szo|gáltatást végzó pénzintézetné| vezetett

számű szźlm|aszźtmtn a.

3.3. A Szolgáltatást végző a jelen szerzodés 1.1. pontjában meghatározott fe|adat e||źúásźrő| egy

alkalommal,2OI3. szeptember 30. napjáig íľásban a Megbiző illetékes szakmai bizottságźłnak a

szakmai és pénzügyi teljesítésről köteles beszámolni. A beszámolő tarta|mazza különösen:
. aszolgáltatásokat igénybe vevők szźtmźnak alakulását;
- a szo|gáltatások megvalósulásának elemeit;
- azesetlegesjövőbeni fejlesztési irányokat;
- aZ önkormányzat źita]' ťlzetett szo|gá|tatási díj felhaszná|ásźt.

4. Szerz(jdés felmondása

4.1. Jelen szerzódést a Felek 3 hónapos hatáľidővel felmondhatj ák. A szerzodés felmondását íľásban,

indokolással ellátva kell kezdem ény ezni.

4.f . AMegbiző a szerződést azonna|i hatállyal felmondhatja, amennyiben a Szolgáltatástvégző je|en

szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi' így kĺilönösen:



a, je|en szerződés 1. pontjában meghatározott fe|adatait nem teljesíti,
b. je|en szerződés 3.3. pontjában meghatátozott beszámolási kötelezettségének Megbiző

írásbeli fę|szőlításźfikövető 10 napon bęlül nem tesz eleget.

4.3. Jelen szeruodés4.2.ponÍjźtbaĺszabźůyozottesetben aSzo|gá|tatástvégző köteles az|.I. pontban
megJlatározott szolgáltatást biztosítani Megbiző szźtmára' legalább 3 hónapig, szolgáltatási díj
fizetése nélkiil'

4.4. A Szolgáltatást végző aszerződéstazonna|ihatá||ya| felmondhatja, amennyiben a Megbízó jelen
szerzódés 3.2' pontjélban meghatározotÍ ťlzetési kötelezettségének a Szo|gá|tatást végzo írásbeli
feĺsző|itásźt kĺjvető 10 napon beltil nem tesz eleget.

4.5. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabá|yai, szakmai kéľdésekben a
hatályos ágazati jo gszabźiy ok az ir ány adők.

Je|enszerződés 3 számozott oldalból áll, készült 6 eredeti példányban.

Jelen szerzódést a Budapest Főváros VIII. Keľület Józsefrárosi onkoľmányzat Képviselő-testĹilete

'.'/f0I2' (XI.zz.) számű hatźlrozatźtbaĺ hagýa jóvá, és a Felek mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezőt, he lybenhagy ő|ag irták a|á.

Budapest, 2012. december .....

Budapest Főváros VIII. Kerĺilet
Józsefu áľosi onkormányzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté
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Megbízó
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