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Képviselő.testület e számára

Tisztelt Képviselő-testiilet!

Budapest Józsefvĺáľosi onkoľmrínyzat Képviselő-testülete a l43l20|2. (IV.19.) szźtmtl
hatáľozatával a Budapest Fővaľos V. kerĹilet onkoľmányzatta|2012. május 01. napjától 1 fő
tekintetében, valamint a26912012. (VII.19.) szźlmuhatźrozatával a Budapest Főváros VI.
keľiilet Terézváľos onkormányzatĺa| 2012. november 01. napjától 1 Íő tekintetében a
személyes gondoskodás keľetébe taĺtoző gyeľmekjóléti alapellátás, azon belül gyermekek
átmeneti otthona, mint kcitelező tinkormtnyzati feladat eL|źtásatáĺgyźlban, ellátási szerzodést
kötött a lőzsefvźrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ önálló szakmai egységeként
múködő Gyeľmekek Atmeneti otthonának szabad férőhelyeire tekintettel (1-2 szźnru
melléklet).

A Szentkirályi u. |5. Il4. szám a|atttaIá|hatő 12 férőhelyes Gyeľmekek Átmeneti otthona, a
múködési engedélyében foglaltak szerint 3-18 éves koru gyeľmekeket fogađ, akik
átmenetileg felügyelet nélkül maľadtak vagy a család éIetvezeté,si nehézségei miatt
v eszé|y eztetett é|ethe|y zętb e keľültek.

A Józsefuárosi onkormányzat a Gyeľmekek Átmeneti otthonában - nem VIII. keľületi
állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek részére - biztosított férőhelľffirg1ffiffi,t -
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Előteľj esztő: Santha Péterné alpolgármesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2013. februźr 20. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat az Y. és a VI. keľületi tinkoľmányzatokkal . g5reľmekek átmeneti
otthona táľwában - kiitłitt el|átási szeződések felülvĺzssá'Jatára

A napirendet nyíItlzźtrt ülésen kell trĺrgyalni, a dĺjntés elfogadásahoz egyszeru/minősített
szav azattobb s é s szfü s é se s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bwottságvéleményezi X
Határ ozati jav aslat a bizotíság szźtmfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés megtárgy a|tsát.
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ellátási szeľződésekben foglaltak szerint 1.100.000,- Ft/fő készenléti díjat, továbbá az
igénybevett gondozási napok esetében napi térítésí đíjat. - 1650,- Ftlnaplfő -áIlapított meg,
mely díjak méľtékét az ellźĺási szerződésekben fogla|tak6.2. pontja a|apjźntźlrgyévet k<jvető
év februaĺ 28. napjáig felül kell vizsgálni.

A Gyeľmekek Atmeneti otthonlának feltĺiltĺittsége az elmúlt évek át|agtt f,rgyelembe véve
nęm érte eI a lD}Yo-ot, ezért a maximális kihasználtság elérése és a minél hatékonyabb
fenntaľtás érdekébęn történt a férőhelyek kiajanlása más önkormányzatokszámźra.
2012. évben a gondozźlsi napok száma összesen 3192 volt, ami egy ÍLapta vetítve 8,7 fő
źú|ag|étszámot j el entett.

A Gyeľmekek Átmeneti otthona működésének pét:rlngyi fędezetét a normatív állami
hozzźĄáru|ás,valamintakerületiönkormanyzatbiztosítja.

A normatív hozzájarulás az ęIIátottak gondozási napokĺa vonatkozó nyilvantaľtása szeľint
összesített éves gondozási napok száma után vehető igénybe. Az átmeneti elhelyezést nyújtó
e||átás esetében a normatíva fajlagos összege 635 650 foriĺtlfőlév (l.736 Ftlfőlnap).

Az önkormźnyzat a betöltetlen férőhelyekĺe normatív támogatást nem igényelhet, így azok
feltĺjltése ťlnanszítozási szempontból fontos. Az otthon mfüödési kĺĺltségének összege
közel állandó, melynek az az oka, hogy a személyi juttatások vźitozat|anok, az infrastrukfura
használódik, a kozizemi díjak összege alacsonyabb ellátotti |étszćm esetén sem csökken
jelentős mértékben. A kihasznáIatlan férőhelyek esetén is szükséges biztosítaní a sza|<nai
létszámminimrrm norÍn át, ezért a megtakaľítás minimális.

Az e|Iátźsí szerzodésekben foglaltak alapjrán a készenléti díj ĺisszege (1.100.000,- Ftlévlfő)
bevételt jelent az ĺinkoľmányzat sztmŕna, mely ĺisszeg éves szinten az intézméĺy
készletbeszerzési és egyéb dologi kiadásainak (2012. évben 2.416.954,- Ft) megközelítőleg
45 %-át (az inf7ácíő éves mértékétől fiiggően változhat) fedezi.

A Józsefuarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetójénektźĄékońatása
szennt 2012. évben a Jőzsefvźrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ önálló szakmai
egységeként mríködő Gyermekek Átmeneti otthonába nem keľĹilt be gyermek sem M Y,,
keľületi, sem a VI. kerĹileti önkormanyzat źita|.

A személyes gondoskođás keretébe tartoző gyermekjóléti a|apellátás, azon belül gyermekek
átmeneti otthona, mint kĺjtelező ĺjnkormźnyzati feladat ellźtása érdekében a meglévő ellátási
szerzőďés vá|tozatlan formában történő fęnntaľtását javasolom, męrt az éves készenléti díjak
befizetése jelenti az egyet|en bevételi fonását az <jnkormtnyzatnak a normatív támogatás
mellett, mellyel csökkenthető az egy gyermekľe jutó kiadások fajlagos tisszege (1 gyeľmek
egy napi költsége noľmatíva levonása úźn..6,431'- Ft).

A Képviselő-testület döntése a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tĺjľvény I20. s, |22. $- án, valamint a Magyarorczźry helyi ĺinkormanyzatairőI sző|ő
20l|. évi CLXXXIX. tĺirvény 13. $ (1) bekezdés 8. pondában foglaltakon alapul.
Mindezeka|apjánkéremaza|źlbbihatźtrozati javaslatelfogadását.

HłľÁnozłTI JAvAsLAT

A képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a szeméIyes gondoskodás keretébe tartoző gyeľmekjóléti alape||átás, azon belül

gyermekek átmeneti otthona tárgyában, hatźrozott iđőtartamra sző|ő Belváros
Lipótváros Budapest Fővaros V. keľület onkormanyzatta| 20|2. április 23. napján
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kötött ellátási szerződés, valamint a Budapest Fővaľos VI. kerĹilet Teľézvaľos
onkoľmrányzattaIz}L2. novembeľ 12. napjźnkötdtt ellátási szerzóđés 6.2. pontjaibarl
foglalt, a készenléti díjak összegére vonatkozó feltilvizsgálat e|végzését követően a
szerződésekben meghatfuozott 1.l00.000,- Ftlfőlév összegű készenĺéti dijat
fenntartja.

2. felkéń a polgiĺrmestert, hogy Budapest V. és Budapest VI. kerĹilet onkormanyzatźú. a
határozat1.pontjábanmeghatarozottak'ró|tájékoztassa.

Felelős: polgiĺrmester
Hatĺĺridő: 1. pont esetében2013. februaľ 28.

2. pont esetében}0|3. februfu 28.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezetierység: Humánszolgá|tatźsiÜgyosztály

Budapest, 201'3. februráľ 4.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

&-o*DĺsĄ
Sántha Péterné
alpolgáľmester

nevé|en és me

t*"# ,;^?
aljegyzo
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l. szźLműme|léklet

ELLÁTÁSI szERzlDÉs

amely léľejött egytészľő} a

Buclapest Főyáľos VIII. Keľiĺ|et Józsefváľosi onkoľmányzat
székhely: 1082 Budapest' Baross l. 63.6,I .

törzskönyr'i azonosíÍó szżm: 7 357 1 5
adószĺĺm: | 57 3 57 | 5.2.42
KSH statiszĺikaí számi el : 1 57 3 57 l 5 -841 l -3^ -a 1

ÁHTI azonosítő|745ž?9
száĺnlavezető : Volksbank Zĺ.
számlaszarĺ: 1 4 1 00309- l 02 ĺ 3 949-0 1 000006
képviseli: Dľ. Kocsis Máté polgármesteľ
rnint szolgĺíltatĺíst végző (a tol'ábbiakban: SzolgáltatásÚ végző).

miĺsrészľőI
Név: Belváľos.Lipófváľos BułIapest Főváľos Y. keľületi Önkoľmányzafa
szekhely: l05l ,Budapest, Eusébęt téĺ 4.
töľzskiinyr.i azonosító szÁm: 7 3 5683
adószám: 157 3 5681 -2.4 1

KSI{ statisztikai szĺímj el: l 5 735 68 1 .84 1 1 -321 -0 1

státuszi élő
Törzskön1r'bejegyzés dáÍuma: 20l0.0l.01.
AHTI ar-onosít ő: 7 45246
szóĺnlavezetó: oTP Bank Nyľt.
számiaszám: l ĺ 784009-1 5505006-00000000
képľlseli: Rogán Antal polgáľmeste'r
mint szolgďtaiást igénybe vevő (a továbbiakban: Szo|gáĺ{afást ĺgén1'be vevô)

- a tor'ábbiakban egyiittesen .Felek - köz<itt a}ulírott ĺrapon és helyrn az alĺíbbi fęltéĺelekkel.

1. A szerződés táľgra:
l'i' A Szolgĺĺltatást ígénybe vevö megbízasa alapjan a Szolgaltatást végző vállalja. a
gvermekek védelnréről és a gyrímiig1.i ígazgatźstól sző|ó |997. évi )Q(XI, töľr'ény (Gyr't.)
50. $-ában' a személyes gondoskodást nyrijtó gy'eľmekjóléti, gyeľmeklćdelmi intézrnények,
vďamint szemé.lyek szakmai feladataírol és mriködésĺik feltételeiľőI szóIó 15i t998. (Iv. 3o.)
NM ĺendelet (NI\,í rendelet) 62-66. $-ában meghatározottak szetinti - személ1'es
gondoskodĺís keretébe taĺtozĺĺ gyermekjóléti alapellátás, gy'eľmekek ánneneti gondozĺísa -
azon bęlĺil lyermekek átmeneti otthona . ellátast nyujt l ffi Budapest, V. keľületi ai]andó
lakóhell,r'el rendelkező 3-18 éves gy:eťmek részére, aki csa]ádban éI, de ábnenetileg ellátás ćs
feltigyelet nélkĺil maľad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkril maradna, vďarnint akinek
ellátása a csďáđ élętvez.eĺési nehézségei miatt veszél1'eztetett. Ezep szolgĺílaas
biztosíĺasáĺ'a] _ a Gyvt 94. $ (3) bekeadés d) ponda atapjan - a Szo|ga}tatást végző köte|ezö
feladatátŁíĺja eI.
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i.2. A szolgríltatasIvégző a.renđelkezésere álló tires féľőhelyek teĺhére tov'ábbi V' keľületi
állandó lakóhelyű 3-18 éves koru g5ĺermeket is fogađhat a szeĺzł3đésben meghatarozott
feľ<1helyszam feletti napi térítési dii ellenébelr.

2. A szeľződés ÍarÚa|ma:
2'1' Az 1. ponĺban meghatlĺrozott iĺtézméĺyi elláĺás foľmája: személyes gondoskodás
keretébe taľtozó gyermekjóléti aiapelláĺĺs - gyemrełek áfuleneti gondozasa -, azon beliil
gy_ermekekáhnenetiotthonaintézményitípus.
2.2. A' Szolgĺáltatast végz'b az 1' pontban meghaťáľozott szoigálta&ĺst a Józsefv.ĺáľosi
Csďrĺdsegítő és Gyermekjóléti Központ telephelyén mrik.'dő Gyermekek Átmeneti Otthona
intézményben a 1089 Budapest, Szentkirályi u. 15.|/4. szźrn aJatĺ biztosítja, a Buđapest
Fővĺítos Kormán1,.hiĺ'atala Szociális és Gyámhil'atala aJtal hatźtĺozailaa idore kiadott 06-
2252l0Ua2. szĺmú joger<is műköĺlési engedély alapjart

2'3, Az ellátasban reszesĹilők ĺendęlkezésere álló férőhelyek szĺma a Budapest Főĺ'iíros
Koľinányhir'atala SzociáJis és Gyámhivata|a tt\tal kiadott működési engedély alapjan 12
feľőhely.

2'4. Jęten sz.ełződés ďapjan a Szolgáltatást végző által ellátott fęladatok kiiĺönösen:

- rnegszakítĺłs nélküli munkarend szerint mtiködő bentialcísos g;*ermekintémrényként
alapellátás keretében átneneĺi gondozás biztosítása.
- az oťthonba történő befogadásról haiadéktalan éľtesítés az Eg,vesített Szociálís Intézmény
f-|Á

- a gyeľmekekkel kapesolatos - a 15/1998. (rv'30') NM rendelet i19. $ (1) bekezdésében
meghatĺározott rendkíviili eseményróI hatadéktalan értesítés a törĺ'ényes képviselő felé.

2.5. A szolgáltafiist végzó képviselĺĺje jeien szerződésben nyilatkozatot tesz aľa
ronatkozóaĺr, hogy az 1. pontban nreghatáľozoťt személyes gonđoskod.ás kęretébe taĺÍozó
gyeľmekjóIéti alaplátas gyermekek átmeneti gondozĺsłára . gyermekek átnneneti otthona -
vonatkozó külcin iogszabál.vokat és szakmaí követelményeket, vaiamint nyilvantaľtasi
kÔtelezettségekeÍ.,' az ad.ątkezelést és az adatriédelmi szabály'okat isnreľi, és azokat
maradék1alanul betaľtja és betarlatja'

2'6' Felek ľögzítik, hogy a gyermekek átmeneti otthonríba kerii]és módja Szolgliltatást
igćnybevevő á]uJ iĺlínyítoĺ Egyesített Szociátis Intézrnény intézményr'ezetöjének
megkeľeséŚe alapjtn töńénik _ a megkeľesést kÓvetĺ! 24 &aa beliil - SzolgrĺItatást végző
jóvĺĺhagásával'

2'7. A Szolgaltatást végzö vállalją hogy folyamatosan kapcsolatot taÍt az' Egyesített
SzociĺĺIís Intéanény intézménJvezetőjével, valamint igény esetén az Y. keľiilet ellátottól
foĘ'amatos tĄ ékoztatást n1rij t.

2.8. A Szo1gáltatiást végző képviselője jeien sz*rzódésben nyilatkozatot tesz arÍa
vonatkozóaĺl' hogy az el]átott adatainak vonalkozźĺsábaĺl az adatvedelni jogszabál1.i
ľendelkezéseket ismeĺi. azokat belarĹja és betartatja.

2'9. Szolgźt|tatast végző vátlďja, hogy eleget tesz a kĺilön jogszabalyban meghatarozott
adatszolgáltaĺási kötelezettség teljesÍtésnet a statisztikai adatok gyujtéséhez seükséges
adatokat rendelkezésľe bocsáti a.
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2.10, Szolgákatástvégző vźl'|la|jaaz ellátĺís igénybe vétełének szabźiyafrrcz kapcsolóór,a a
Gyvt. 33. $.ában meghaĹáľozotttźljékoztatásí és éĺtesítesi kötelezeÍtség teljesítését.

2'1l. Szolgrlĺtatást végző vá|iJaJ,ia5 hogy a szolgáltatĺís biztosításávď kapcsolďos panaszok
érvényesítésének ĺerrdje. azok kivizsgĺĺJrłsą a vitrís kérdések rendezése az iÍ'tézÍ'ién-vben .
jogszabalyban meghatáozott ęlőínások szerint - mriködő érdekképr'iseleti fóĺurn feladatköľét
képezi az-zĄ, bogy az V. keľiileti féľőhelyet érintő jelen pont szeĺinti üg.v.ek esetén a
suolgáltätáŚt végzö a Sm|gá1tatást igénybe ver.tĺt täjékoztatja.

2.1f. A Szolgáltatast r'égző köteles a jelen szerződésben megllatźtozott szolgiíJtatást a
szakmaí jogszabályok betaľtasával folyamatosa:r o.iztosítaĺri az e]tĺírt adminisztrĺiciós
kiiteiezettségek beraĺLĺsával eg5.iitt.

3. A szeľzőđés Ídőtartama:

3.1. Jelen sz.erzódést Feiek hatarozott iđőĹaľtamĺa ktiÍík, kezĺlete 2012. május 0ĺ' napja ł.ége
2017. április 30. napja'

4. Díjazásn lizetési feltétclekl
4'l.Felek aszerzśdés tárgyát képező szolgźłtatás dijátazďábbiak szeľínt állapítjĺĺk meg:

a) l évi készenléti díjként: 1.100'000.. FtJév/f.ći

b) napi térítési díjkéot: 1.650.- Ftĺnap/fő

c) napi lerítési díj, a szeľződésben meghatározott féľőhelyszám feletti igén-l'
esetén: 3200.-Ftlĺap/ ťo

 '2'Szolgaltatást igény'be vevő vállalją hogy a készenléti díj cisszegét a Szolgáĺtatłst végző
ľészéľe táľgy-év.ľe vonatkozóan, egy<isszeben minden év március 15' ĺlapjáig a Volkśbank
Zrt.-ĺé| ýezetett l4100309-t0213949.0100000 6 száműbankszimlaszálllra,ĺtutalia.

4.3.Szolgĺáltatást igény.be r'evő váIlalja hogy a 20If. évi készentéti đíj összegének
időarany<ls részét, mely 2012' május 0i. napja és fo12' decembeľ 31. napja kiizötti
időszakĺa.i,'onatkozik a Szolgĺĺltatłíst végző ľészéľe egydsszeben 2012. június 1 5. napjáig
a Vo|ksbank Zrt.-néI vezetett 1 41 00309- 1 02 1 39'ĺ9.0 1 000006 színrú bankszámlasámra
áĺuta|ja

4.4.Szolgá|tatźlst igénybe vevő válalja' hogy a napi téľítési díj összegét a szotgaitatĺst !.égző
áItal beĺyújtott szakmď és pénziĺgyi teljesítésigazolást kĺivető hónap 15. napjráig áfualja'

A teljesitésigazolźsa jogosult a Budapest Fovaľos VIII' keľiilet Józsefvĺífusi
onkonnányzat Polgráľmesteľi Hivatalának Humrĺnszolgáltatási Ug1'osztílyr'ezetője a
Józsefi'aĺosi Családsegítő és Gyermet|óléti Központ v'ezetőjénekĘzolĺĺsa alapjrán.

4.S'Szolgłĺltatĺst igénybe vel'o a mindenkori jegybanki alapkamat kéĺszeres ménékének
megfeleio késedelmi kamatot köteIes fizetni, ha ą jogszenĺen kiállított számlĺĺn
feltrintetett szolgáltatási díj átutďasávď késedelembe esiŁ



5. Fe|moĺđás' a szeęődést biztosíÍó mellékköte|ezettsĘek:
5.1' ,I.la batmely fel jelen szeľzőđés bĺílmely pon$át megszegi, 3 hónapos fe]mondásnak van
hely'e. A felmondas a másik felhez íntézett, a felmondłís okát és indokait magában foglďó
n}'ilątkozattď tört'éBik.

5.2' Jelen szprződés 5.1. pontjában meghatáĺozottak es€tébęn a Szolgĺíltatást v'épő vállďją
az 1. pon1baĺr meghatáfozott szolgáltatás folyamatos biztosítasát a felmondást köt'ető 3

hónapig. A Szolgáltatast végzí5 fudomasul vesĄ hogy a szolgĺĺ'ltauís folyamatos
biztosíuĺsának elrnuiasáása eseté.n a Szolgätatast igénybe vevonek krírtérítesi igénye vaĺl
mely a kliesett szolgáltatási idő tąÍtaaára vonatkozik.

5.3. A SzolgálĹaüíst igénybe vęvó aszęrződést azonnali hatállyal felmondhatja" amerrnyiben
a Szo|ýltatäst végző jelen szeľzodésben foglaltakat sulyosan nregszegi' így, különcisen:

a) jelen szerzdđés i. poĺĺjában meghatĺíľozott feladatait ĺem teljesíti,

b) jelen szerzödés 6'1' pontjában meghaŁłĺozott beszámolási köteleze'ttségének a
Szolgáitatást igénybe vevőnek ínísbeli felszólíĺását követő l0 napon beliil nenr Íesz eleget.

5.1.. A Szolgaltatríst r'egzó a szerzőđést azonnďi hatállyal felmondhatja amennyiben a
Szolgĺiltat-ĺíst igény'be vevő jelen szerz"ődés 4.2. - 4.4. pon1iában meg}latátazotź ítzetési
kötelezettségének a Szolgáltatast végző íĺlisbeli felszólításat kör.ető 10 napon be]ĺil nem tesz
eleget.

6. Đgiéb rendelkezések:

6.1.A Szoigrĺltatást véczb jelen szeľződés l. pondában ĺneghatĺĺrozoit feladat elláüísáról
évente egy alkďommal, írásban a SzolgáJtat.ĺist igénybe lel'őnek a szakmai és pénziigĺi
teljesítésről beszímol a targyér'et kĺivetłí év febľuĺíĺ 28. napjáig a Szolgĺíltatást igénybe
velĺj sza}ĺĺrďlag iiletétes bizottsága felé' A bęszamoló taĺtalmazza kiilönösen:

- a szolgálatlisokal igénybe vevők számának alakulását;

. a szolgáltatźlsok megvďTsulrhĺának elemeiq

- az esetleges jör'óbeni fe.jlesztési irányokat;

- az önkormányzrttrltłl fizeteťt szolgďtatási díj felhasznĺĺlását.

6.2' A SzolgáltaĹíst végző és a Szolgĺłltatást ígénybe r'evő megáilapodnak abban, hogy jelen
szeĺződés l. pontjĺíban meghataiozott szolgáltatáséĺt a szeľzőĺlěs 4.l. pontja szeĺinti díj
mértékét a ĺaľg;'ér'eÍ ktivető év februĺŁ 28. napjaig feliilvizsgálják.

6.3. A Szolgáltatĺist r'égzo ezen,szerződés aĺríírásával egy időben nyilatkoził arľil, hogy
lej áťt köztaľtozísa niĺcs.

6'4. A jelen"szeĺződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. r.endelkezései, szakmai
Iĺéłdésekbęn a hatályos személ1,.es goudoskodást nyujtĺi gyermekjóléti ďapellátást nyrijtó
intézményekre vonatkozó jogszabályok az irĺĺrryadók.
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IeIeĺszerzőđés 5 szimozott oldalból á1l' késztilt 6 eľedď pélđlányban.

A jelen szenődést - a Budapest Fővrĺros VIII' Kerĺilet Józsefvĺíiosi onkormĺĺnyzat
Képviseiö-testĹiletélrek |43ĺ2012. (Iv.19.) szĺĺmú hataľozaÍa és a Beivaros-Lipótr'aros
Budapest Főt'aros V. ke.ľiileti onkoľmĺíryzat Képviselĺi-tesfii|etének 4fl2012. 0II'08') B-
I,.o.h. alapjaĺl -, a Felek elolr.astlĺk, értelmezték és mint akaĺatukkď mindenbęn
megegy'ezőt' helybenhagyólag íľtĺák alá.

Budapest, 20t2' źłpriLis 23.
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2. számú melléklet

ELLÁT,łsr szERzoDÉs

amely lé1rejiltt egyľészröI a

BuĺlapesÍ Fôváros \'ilI.. Kerti|ět Józsefvárosi 0nkoľmányzat
székhel.v: 1082 Budapest, Baľoss u' 63.67'
töaskönyvi azonosító szźm: 735,7 1 5

adószám : I5.7 357 1 5 -2.42
KSH statisztÍkai számjel : l 57357 1 5-84 l l -32 l -0 t

ÁHTI azonosĺtó: 745279
számlavezeto:' VoIksbank Zrt.
szźrn|aszárĺ: | 4 l 00309- | 02 1 3949-0 l 00000ó
képrliseli: Dr. Kocsis N1áté polgármester
minĺ szolgáltauist végzii (a továbbiakban: SzolgáltaÍást vógzo)'

nrásrészról

Budapest Ftĺváros YI. keriilet Terézváros Onkoľmányzata
székhely: 1067 Budapest, EöÍ.viĺ.s a. 3.

tiir4ski) ny vi azo nosíĺlj szđ m: 7 3 5 ó94
aĺItjszĺÍm: I 5 7 3 s 69 8-2-4 2
KS H statisltikai xtimjel: I 573 5 698-84 I 1-32 I -0 I
stĺitusz: élćÍ
t iins k öny vhej eg1, xés dtźt unu : 2 0 I 0. 0 1' 0],
ÁH TI azo nos iĺtí : 74 5 2 5 7
sxĺintlapezeíő: oTI' Bank Nyĺ.
sztinllaszullz:'Í I.?84'009-l 5506007
képl'iseli: Hassay Zsófia polgánĺester
mint szolgáltatást igénybe vęvo (a továbbiakban: Szolgáltatást igénybe veĺ'ĺí)

- a továbbiakban együttescn Fe]ek - kôzött alulírott napon és helyen az a|tlbhi fe|tételekkel'

1. A szeľződés tárg1:a:
l'.1. A Szo|gáltatást igén1'be vevó lnegbízása alapján a Szoĺgáltaust r,épó vállalja. a

gy-eľmekek védelméľól és a gyálnĺigyi igazgatĺásľól szóIó 1997. évi XXXI. törvény (G.v-$')

5o.5-ĺĺan, a szenrélyes gtrndoskodást nyújró gyeľmekjóléii, gyermekvédelni intézmények,

valanrinĺ személyek sirakrnai feladaÍaiľó| és miiködésiik fe|téte|eiřől szóĺó l5l1998. (ĺv' 30.)

Ni!,I ľendelet (}'lil4 ľenĺlelet) 62-66' $-ában meghetálozottak szerinti - szr4élyes
gondoskodás keľetébe tartozó g,v.eľmętióléti alapeltátas; g1',eľmekek átmeneti gondozísa .
Lon be|ĺi| g;-eľInekek ätnlcneri otthona - ellátást nyűjt l fó Budapest. Vj' ker0leti állandó
lakóhelly,eI rendelkez(ĺ 3-l8 éves g-ľernrek reszére, aki családban él, de áĺmelletileg e||átiłs és

felllgyelet nélktil llamd, vag,v e|helyezés hiányában ezek nélkĺil maľadna. 1ą|ą6!nt akinek
ellátasa a család életvezetési nehézsógei miati \'es7-él).,ezĺetetĺ. Ezen szolgá|tatás

biztosításäva| - a G1'r,t 94. $ (3)bekezdés b) pontja alapján - a Szolgá|tatást végzo kötelezo
feiađatát tátja el'
t.2. A szolgáltatást r,ćgzo a rendelkezésére á|tó Üľęs férőhelyek terhéľe további VI. keľületÍ

állandó lakóhelyű 3.l8 éves koľú gyermeket is fogadhat a szerzĺidésben meghatározoft

féľőhel'vszáĺn ĺěletti napi tcirítési dlj ellenében.



2' A szerződés tärÍa|ma:
2'l. Az l. pontbaĺ meghatiĺĺoz.'ott intéz'"mén.v-i ellátrás formája: szeméIyes gondoskodás
keretébe taľtozó g5iermekjóĺéti alapeltátás - gyermekek átĺĺeneti gondozása -' azon belĺjl
gyeľmekek átmeneti otthona intćzményi típus.
2'2. A Szo|gáltaĺíst łépó az l' pontban tneghatározott szolgáltatłst a Józsefváľosi
Családsegito é9 GyermekjóIéti Központ telephelyén mriködó G.reľmekek Atmeneti otthona
intézmén;.,ben a 1089 Budapest, Szentkiĺályi u. i5.l/4' szám, a|att bizĺositja' a Budapest
Fováĺos Kormán'vhivata]a Szociá|is és c.v.ámhivatala által határozatlan idöľe kiadoĺt 06.
2f5f10 | i}f . szĺmú.iogerós mťiködési engedél-v- a|apjáll.

f-3. Az elláĺásban ľészesii|ők ľencĺelkezésére álló féľĺĺhel,vek száma a Budapest Fővĺíros
Konnányhivatala Szociális śs Gyámhivatala áItal kiadott mĺiktjdési en.uedéIy, a|apjźn 12
féróhely.

2'4. Jelen szeľződés alap-ián a szolgáltatást \'égfő álta,| ellátott feladatok különösen:

- megszakítás néiku]i ľnunkarend szerint mĺĺködo bentlaMsos gy'eľlnekintézmény:ként
alapeIlátás keletében átmeneti gondozás biztosŕľása.
- az otthonba történii befogadásĺól ]ialadéktalan éüesítés a I,ełézvórosi GyermehjłíléÍi
Szolgdlat fe|é,
. a gyeľmekekkeĺ kapcsolatos - a' 1511998. (Iv.30.) NI,ĺ rende|et 119' $ (1) bekezdésében
lneghatározott rcndkivĹili eseményrol haladéktalan értesÍtés a töľvényes képvise|ö fele,

2.5. A Szolgáltatiĺst végző képviselője jelen szeľződésben nyilatkoiatot tesz arra
vonatkozóan. hogv az l ' pontban meghaĺározott szemćlyes gondoskoĺĺás keľetébe taľtozi
gyemekjóĺéti alapel|áľás gy,ermekek átmeneti gondozására . gyennekek átmcneti otthona -
vonatkozó kĺllön jogszabátyokat és szaknai követelményeket' valalnint nyllvántartási
k<itelezettségeket, az adatkezelést és az adatvédelmi szabá|yokat ismeri. és azokat
ĺnaradéktałanui betanja és betaj-tatja.

2.6. Felek ľögzítik, hogy- a gyeľt:rekek áuneneti otthollába keriilós módja Szoigáltatást
igénybevevo által iľányított Terézvĺirosi Gyeĺmekjólćĺi SuIgáIaĺ intćzmén.vvezetőjének
megkeresése alapián töĺténik - a megkeresést köveĺŐ 24 órán belül - Szolgáltaĺást végz<ĺ
jóváhag.v-ásálal.

2.1. A Szoigćĺ|tatást VégzŐ r'áIlalja, hogy folyąmatosan kapÖsolatot Í.ArÍ, a Teréłvúľasi
GyernehjóIéti Szolgĺźlai intézlrrényvezetőjéveł. valamint igén.v esetén a Vl. keľĹiie.ti
ellátottrĺll folyanlatos tá.ĺéi(ozÍatást.nyújt'

2.8. A Szolgálĺatást végzó képvíseloje jelen szeľződésben nyilatl<ozatot ľesz aľľa
vonatkozóan, hogy. az ellátott adatainak r'onatkozásában "a:z aĺlaÜłédelmi iogszabál;,.i
rendelkezéseket ismeľj, azokat betaľtja és betaltatja'

2.9. Szolgáltatást végzĹi vállalią hog5,. eleget ĺesz a kü|ön jogszabályban meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésnek, a staĺiszÍikai adatok gyĺijtéséhez szükséges
adatokat ľendelkęzésre bocsátja.

2.l0. Szolgáltatást végző vá|Ia|ja az' el!átás igén;,,be véte|ěnek szabái,vaihoz kapcsolódva a

'Cyvt. 33. $-ában nleghatározrcÍt tłájékoztaĺisi és értesíĺési köt€Iezcťtség teljesitését.
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2.ll. Szolgáltatást végzo vĺílłalja, hogy- a szolgät,atás biztosĺ!ásával kapcsolatos panaszok
érvénylesÍĺésérrek rendje, azok kivizsgálása" a viĺís kéľdések ĺendezćse az intézmérryben .
jogszabályban meghatáĺozott eloínĺsok szerint - működő ćrdckképviseleti fĺjľum felaĺJatkörét
képezi azza|. hog'. a VI. keľĺileti féĺőhel;,et éńntó jelen pont szeľinti ügyek esctélr a
Szolgáltatást végzĺĺ a Szolgáltatáśt igénybe vevőt tájékoztatja.

2.1f. A SzolgáIĺatrást végzó kÖteles a.ie|en szerz<idésben meghatáÍozatt szolgá|tatast a
szakmai jogszabályok beŁanásával fol}amatosan biztosíłani a2 e|oírt adminisztrációs
kötelezettségek betartásával együtt.

3' Á szerződés idĺitartama:

3'l. Jelen szerződést Felek határozott idotanamra kł}tik, kezdete 2012. november 0I. napja
vége 2017, okÍĺíbeľ 3I. napja'

4. Díjazás' Íizeiési fe|tételek.

4.1. Felek a szeľzôdés tárgyát képezó szolgáltatás dÜát.Gzolgáltatási díj) az alábbiak szeľint
állapítják meg:

a) I évi készenléti diikénĺ l.i00.000'. FĹlévlfö

b) napi téľĺtési díjkćnt: 1.650'- Ftlnapiťo

c) napi téľítćsi dÍj. a szeľzöđésben meghatĺirozolt ÍěľĺÍhelyszám feletti igény
esetén: 3200,-Ft/nap|fo

A szerzodés tárgy'áĺ képező szolgáltatás intézményi térítési díja megegyezik a

szolgáĺtatási díj és a tárgyévi honĺlativ hozzájáĺulás összegével ezéfl az intézméĺyi
térítési d(j 0 Ft/fó,nap. Á Szo|gáIľatást vógzo a személyi Íérítési díj megáIlapíĺasánál a
G"vw 148' Š (4) bekezdése alapjánjáľ el.

4.2' Szolgáltatást ígénybe ver,ő vállalja, ho5" a készenléti díj összegét a Szolgáltatást
végző részére táľgyóvre vonatkoz-óan, egyosszegben minden ér' március l5. napjáig a

Volksbank Zrt..nél vezetett !4l0o3o9-102l3949.0t000006 szánú bankszámlaszámľa
átutalja'

4'3. Szolgáltaĺást igénybe vevő vállalją hogy a 20|2. évi készenléti dij összegének
idoarfu.l'os ľészét, mely 2012' november 01. napja és 2012. ĺIecember 3]. napja kozötti
idószakra vonatkozik a Szolgáltatást vćgző részéľe egyösszegben 2012. rlecemher ]5,
napjáig a Volksbank Zĺĺ.-né| \'ezetett l4]00309.102l3949-01000Ű06 számú
bankszálnĺaszámrc átutalja.

4.4. Szolgáltatast ígénybe vevő vá||alją ho5. a napi téĺítési dij összegét a Szolgáltatásĺ
végző által benyújtott szakmai és pénzügyi teljesítésigazolást kovetÔ hónap 15. napjáig
átutaIja.

A teljesítésigazolásľa jogosrrlt a. Budapest Főváľos Vlll. kerület Józsefuńrosi
tnkormányzat Polgárnlesteri Hir'atalának Hĺrrnánszolgáltatási Ügyosztá|vvezctoje a

JózseÍvárosi Csalácĺsegíto és Gy.eľmetióléri Központ vezetljének igazolása alapján.
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4.5' Szolg:áltaĺĺst igén-vbe vevó a mindenkoľi jeg5.'banki alapkamat kétszeres nrértékének
nlegfetelő késede|mi kamatot köteles Íizetni, ha a jogszerűen kiállított száĺnlá'n
felĺiinĺetett szolgákatási dij átutalásával késedęlembe esik'

5. FelmonĺIás, a szerződest biztosítri me||ékkiite|ezettségek:

5'1. Ha báľmelv íěi'ielen szeľződés bármel."- pontjáĺ megszegi, 3 hónapos fęilnohĺ|ásnak r,an
helye. A iblmondás a lnásik felhez ińtézett, a fe|lnondás okát és indokait magában fogtaló
nyilatkozatĺal töľténik.

5'2. Jelen szerzcjdés 5.l. pontjában meghatá'ľozottak esetében a Szolgáltatást végző vállalja-
zu i. pontban rneghatiĺrozott szoigáltatás Íblyamatos biztosítását a felmondást követö -?

hónapig. Á Szolgáltatást végzó tudomásul l,eszi, hogy a szoIgáltatás ĺolyamatos
biztosításának elmulaszĺása esetéil a Szolgáltaiást igđnybe vevonek káttéríĺési igénr'e van,
mely a kieseÍ szrr!gáltatási idö taĺamára vonatkozik.

5.3' .A" Szolgáltatást igénybe vevó a szerzödést azonnali hatal|y..al felnlondhatja. aInennyiben
a Szoigá|tatást végzojelen szeęődésben fogla|ĺakat súlyosan rĺegsz-egi. így kiĺlönťiŚen:

a) jelen szerződés l . pontjában meghatározoĺt feIadatait neln tel^iesíti,

b) jelen szerződćs ó'l. pontjában lnelghatározott beszálnolrási kötelez'ensegének a
Szolgáltatást igénybe vevönek íľásbeli feiszólítását kö\,ętó l 0 napon beliĺl nenl tesz eleget.

5'4. A Szolgáltatást végzĺi a szerzoĺiést azonnali hatállyal felnrondhaliä. alnenn-yiben a
SzolgáIĺatást igćny'be r'evö .ie|en szerzodés 4'2. _ 4,4' pontjábaĺ meghatározott fizetési
kötelezeftségénei< a Szolgáltatást \,égzö írásbeli felszólíĺísát kôvető 10 nęon belill nem tesz
ereger.

6. ngyób ľende|kezések:

ó.1' Á szoigáltarást végzo jelen szezorlés 
.ĺ. 

pontjában meglratáľozott feladat ęllátásárói
évente eg;- a|kalommal, íľásban a Szolgá!ĺatást igénybe r'er,onek a szakmai és pénztig1,i
ĺeĺjesítésľől bcszánrol a|ŕrTgyér-et követó ćv februáľ 28. napjáig a Szolgáltatást igény,be
vevö szakmailag illetékes bizottsága fe|é' A beszárĺo|ó tartzi]mazza kiilönösen:

- a szo.Igáłtatásokai igéli-v"be vevĺjk számának alakulását:

. a sz-olgá|tatásokmegvalósulásĺĺnakeĺemeitl

- az es,etleges jör'obeni f.ejlesztési iľányokat;

. iu önkoľmányzat által Íizeten szolgáltatási dĺi felhasználĺĺsát.

6.2. A Szolgáltatást végzó és a Szolgáltatás| igénybe vevő megállapodnak abban, hog}:jelen
szerzödés 1' pontiĺiban nreghatározolt szolgáĺtatasért a szerztĺdés 4.1. ponľja szerinti díj
méľtékét a tárgrlévet követő er, febĺuáľ 28. napjáig |elüĺvizsgálják'

6.3. A Szolgáltaĺíst vćgzo ezen szeződós aláírásáľai eg1,. időben nyilatkozik anól, hog1.'
leján köaaĺtozása nincs.
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6.4. A jelen szeľződésben nem szabályozoĺt. kéldésekben a Ptk' rendelkezései, szakn:ai
kéľdésekbcn a hatályos személ1.es gondoskodást nyújtó gyermekjólé.ľi alapellátást n1,'újtó

intéZményekľe vonatkozó j o gszabályok az irányadók.

Jelen szerzodés 5 számozĺ:ĺi oldalból áIl' késztilt 6 eredeti példány,ban'

Á jeĺen szerzőĺlést - a Budapest Főváros \'llÍ. Keľü'Iet Józsefvarosi onkoľmány;at
Képvise|ótesiüIeĺének 36212012. (x'l8.) száInú hatarozata és Budupest FĺÍvĺiros VI.
keriilet Terłĺzváros onkornlónyalł Kěpviselií-lestiileiének I85/2012. ilX.27.) szĺimú
fuaÍáľozllĺa alapján -a Felęk elo|vasták' ér1e|]neáék és mint akaratukkal lnindenben
megegyezót, helybenhag,óIa*s íľták alá'

Jogi szempontból el lenjeg1zem:

' '::]::.
i- .,: .

| ! .':i'ilł '.!,
-,*:l: jl:-. 

;<':ä:ř:í :':. ::: i
'.'' j;'.. i.'': :1 :..Ł...'.:".'..

Budapest poułroś rłI. łeiutet
J.erézváľos onkoľiĺłányzat

képviseletében
Hassa1, Zsófia
polgármesteI

SzoIgáItaĺíst igénybe vevö

Jog i sze npo ntb ó I etlenj egy ĺem :
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aliegl"z<t

! i ;i
Fedezet: . I.ĺ.:.' j..ĺ.::'.; lí....'.:.:'*.

dr.

P é nzĺigł i l e g e l Ie nj e pz e m.'

_'-^Ť| ' ,)|
........' :1!.:.łł:.'.4 :!....,;1 ł'....'....

Tóthné Kis,s ]íva
fłiosztaly,ezető

Kĺj l t s ĺ! gl e lé s i é s'In Í ĺź z m é ny- -

gazdál ko d á,s i F ö o s z t ti ly

Rimán Edina
jegyzó
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