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Budapest Józsefváľosĺ onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

I. Előzmények
Budapest Fővaľos II. kertileti onkormĺĺnyzat megkereste onkoľmiínyzatunkat a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló |997. évi )o(XI. törvény (továbbiakban GyVt)
94. $ (3) bekezdés b) pontjában foglalt gyeľmekek átmeneti ellátása biztosítása éľdekében,

melyet ellátási szerzođés útj rĺn biĺosítanank.

il. A beteľjesztés indoka
Az e||átźsi szeruoďés megkötéséhez és f\I4.június 01. napi hatá|ybalépéséhez szĹikséges a
Képviselő-testület 2014. május 07. napi ülésén történő đĺjntéshozatala.

ilI. Tényállási adatok
A Gyvt 94. $ -ában foglaltak aIapján a települési ĺinkormaľryzat, fovátosban a keľtileti önkor-
mányzat fe|adata a gyeľmekek védelme helyi ellátórendszerének kiépítése és műk<jdtetése, a

területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A gyermekek átmeneti gondozását, mint
a személyes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti alapellźńást a helyi önkormźnyzat
ellátási szerzőđés útjan is biĺosíthatja.

ún Ki.' j''i::T"ť

ľ0.l{- ľJlÁJ 0 fi lw!,,, I

Előterjesztő: Sdntha Péteľné alpolgdrmester

A képviselő-testĹileti ülés időpontja:20t4. május 14. ' sz. napiľend

Táľgy: Javaslat etlátási szeződés megktitésére a Budapest Főváľos II. keľületi on.
kormánvzattal

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a hataľozat elfogadásźůloz egyszerű szavazattobbség
szÍikséges.

ElorÉszÍri szpRvnzľrI BoysÉc (uiv, szlcNó): HurĺÁNszolcÁlrn,rÁsI ÜcyoszrÁly Hu-
r ĺ í rĺĺz r n^ô^I r mĺ Tnnn ^ aą DlvlŕIl\I\ŕ\rLĎ\Jl-ŕ\ll .[I1.\JIJŕ\ -1

KÉszÍrBrrr (ÜcvnĺrÉzo NtvE, szlcNó): PoroRNyl Vrcrónl,ł
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Váľos gazdálko dási és P énzü gyi Bizotts á g v é|emény ezí

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatáĺ ozati j av as|at a bizottság szźtĺnár a..

A Humánszolsáltatási Bizottság iavasolia a Képviselő-testtiletnek aze|óteriesztés megtárgya|źsźú.



onkoľmanyzatulk fenntaľtásában lévő Józsefraľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Kĺizpont <inálló szakmai egységeként mfüödő Gyermekek Atmeneti otthona 3-18 éves korú
gyeľmekeket fogad, akik átmenetileg felügyelet nélkiil maľađtak vagy a család életvezetési
nehézségei miatt veszéIyeztetett élethelyzetbe kerültek. Az intézmény miiködési engedélyé-
ben fo glaltak szeľint az engedé|y ezett fér ohely szám |2 fő .

A Gyermekek Átmeneti otthonrínak feltĺiltöttsége az elmúlt évek átlagát figyelembe véve
nem érte e| a I}}Yo-ot, ezért a maximális kihasználtság eléľése és a minél hatékonyabb fenn-
tartás érdekében a szabađ férőhelyek kiajanlásra keľültek más c}nkoľmźnyzatok számźra. (|
férőhely a Belvĺíros _ Lipótvaľos Budapest Fővaľos V. keľület Önkormanyzatarészéte 2łJI2.

május 01. napjától, és 1 férőhely Budapest Főviíros VI. keriilęt Terézvárosi Önkormanyzat
részére 2012. novembeľ 01. napjától). A gondozási napok szźmta a|apjétn 20|3. évben egy
naptari ÍLaptavetítve 8,3 fő taľtózkodot|aziĺtézményben, meIy az elóző 20|2. esztendő ź./.Iag-

létszźmźtfigyelembe véve 1 fovel csökkent.

A Gyermekek Átmeneti otthona műkĺjdésének pénzĹigyifędezetét a normatív állami hozzźljá-
rulás, valamint onkormányzatunk biztosítja. Az íntézmény mfüödési költség összege fiigget-
1^^ ^- ^#|"^nl.on 1á,,A n,,o^ol.al, cąÄmáfÁl mplrrnp7ł qz alrq hnorr ł czaľnélĺri illtfefácnlr rlálfn-lvll M vLLllvlluql lvvv óJvrrrrwl\vl\ ozullalvr' rlrvlJllv^ @ v!Lg'

zatLanok, akozilzęmi díjak ĺĺsszeg alacsonyabb |étszźm esetén sem csĺjkken jelentős méľték-
bęn, kihaszntiat|an férőhelyek esetén is szfüséges biztosítani a szal<rnai létszámminimum
noľmát, melyet a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmé.
nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és múkcidésfü feltételeiľől szóló |511998.
(IV.30.) NM ľendelet (továbbiakban NM ľendelet) 1. számú mellékletehatźroz meg. A betöl-
tetlen ferőhelyekľe normatív támogatás nem igényelhető, így azok feltĺiltése finanszírozási
szempontból fontos. A normatív hozzájźtru|ás az ęI|átottak gondozási napokľa vonatkozó nyil-
vĺántaľtása szerint ĺjsszesített éves gondozási napok száma után vęhętő igényte. Az źúmeneti

elhelyezést nyujtó ellátás esetében a noľmatíva fajlagos összege 635 650 fonntJfolév (|.741,5
Ft/fólnap), Az otthon működési költségének összege közel állandó, melynek az az oka,hogy
a személyi juttatások vá|tozat|anok, az infrastruktuľahaszná|ődik' akozuzemi díjak összege

alacsonyabb ellátotti |étszálm esetén sem csökken jelentős méľtékben. A kihasználatlan férő-
helyek esetén is szfüséges biztosítani a szakmai létszámminimum noľná! ezért a megfakań-
tás minimális. A szerződésekben megállapított éves készenléti díjak befizetése jelenti ęzęn

feladatellátásná| az egyetlen bevételi forrást az önkormźnyzatnak a noľmatív tiímogatás mel-
lett, mellyel csökkenthető az egy gyermekľe jutó kiadások fajlagos összege.

A VIII. keľĹilęti lakóhellyel renđelkező gyeľmekek ellátása téľítésmęntesen töľténik, míg a
kerületben lakóhellyel nem rende|kezó gyeľmekek tészéte fenti szeruődésekkel biztosított
ferőhelyek fenntaľtásáértaz ellátási szerződésekben foglaltak szerint 1.100.000,- Ft/fő készen-

léti díj, továbbá azigénybevett gondozási napok esetében napi térítési díj - 1650,- Ftlnaplfő,
valamint a szerzodésben meghatáĺozott férőhelyszám feletti igény esetén 3200,- Ftlnaplťő -
napi téľítési díj kerĹilt megállapításľa.

Iv. A diĺntés tarta|mának részletes ismeľtetése
Tękintettel az e|őzmérryekben és a tényállási adatokban foglaltakľa, a Józsefuárosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ intézményvezetojével egyetéľtésben az intézményi
férőhely minél hatékonyabb kihasználtsága érdekében javaslom Budapest Fővaros II. kerületi
onkormányzatta|z}l4.június 01. napjátó|hatőłozat|an időtartamú ellátási szerződés megkö-
tését személyes gondoskodás keretébe hrtoző gyermekjóléti a|ape||átás, gyeľmekek átmeneti
gondozásźra. A szętződésben meghatźlrozott ďíjazási és ťlzętési feltételek megegyeznek a V.
és VI. keľülettel kötött ellátási szeruődésękben foglaltakkal. Az ę||źtási szerződés az e|óter-
j esztés mellékletét képezi.

v. A dtintés célja' pénzĺigyi hatása
A Budapest Fővaros II. kerÍileti onkormányzattal az e||átási szerzőďés megk<itése pénzngyi
fedezetet nenr igényel.
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onkiikség 2013. év

ellátottak száma 8,3 ťó (szeruődésekkel) 6,3 fő (szerződések nélkül)

gondozási napok szźlma/ év 30f9,5 2299,5

egy gondozási nap
10.780,395,- Ft t4.20f,7423-Ft

egy főre jutó önköltséýév 3.934.844.175.- Ft 5.184,9524,-Ft

összes költség 32.659.246.-Bt 32.659.206.-Ft

A Gyeľmekek Atmeneti otthona személyi és dologi kiadásai łisszesen: 32.659.206,. Ftĺév
(20.056.509,-Ft+l2,602.697,- Ft) (a személyi és dologi kiadások ĺisszesen összegével és az
elmúlt év át|aglétszźlmźxa| töľtént a kalkuláciő atáb|azatbaÍL, a személyi kiadások kevesebb
ellátotti |étszźlm esętén sem csĺjkkennének a jogszabáIyban leírt létszĺĺmnoľmeka|apjar).

A táb|ázatban bemutatásra keľült az ęImu|t év át|aglétszámáva| (gondozási napok szárla
éves szinten3029,5, mely 365 nappal osztva8,3 átIag- létszámot eredményez) és ameglévő
két ellátási szerződéssel és a szerződésęk nélküli költsések összehasonlítása.

2014. évben váľható kiad bevételek alakulása

8,3 ff (szerződésekkel) 6, 3 fő (szerződések nélkül)

kiadás iisszesen 32.6s9.206.-Ft 32.659.206"-Ft

szerződésekbő1
szźrmaző bevétel

(V. ker., VI.' keľ.,
II. ker. időarĺĺnyos
rész)

2.841.667,-Ft 0,- Ft

állami támosatás 5.f75.895,-Ft 4.004.595.- Ft

tinkoľmányzat
kiiltsése:

24.541.644,-Ft 28.654.611,-Ft

A kiajánlásra került férőhelyek fenntartásáért az ellátási szerződésben foglaltak szerint
1.100.000,- Fťfő készenléti díj, továbbá azigénybevett gondozási napok esetében napi téľítési
díj - 1650'- Ftlnaplfő' valamint a szerződésben meghatározott férőhelyszám feletti igény ese-
tén3200,- Ft/naplfő _ keľült megá||apításľa. A napi téľítési díjból szźtrmaző bevétel előre nem
tervezfletó.2014. évre 641,7 e Ft tĺĺbbletbevétel keletkezik a szerzóďés a|źtításźxal. melyet
javaslok az á|talźnos taľtalékľa helyezni.

v. Jogszabályi ktirnyezet
A Magyaroľszág helyi ĺinkormanyzatairő|sző|ő20|1. évi CLXXXIX. törvény l3. $ (1) be-
kezdés 8. pontjában foglaltak szeľint a kerületi önkoľmanyzatfe|ađatakülönösen a szociális,
gyermekj óléti szolgáltatásokĺól és ellátásokľól való gondoskodás.

A szociális ígazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény 121. $- aa|apjźn
az e|Iátási szerződés tarta|mźú a felek szabadon áI|apitjek meg. A szerzóđés időtartama 5 év-
nél nem lehet kevesebb.

Azszt 120. $' l22. s alapjźn a helyi önkoľmĺínyzat Képviselő-testülete az e||ttási szerződés
megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszĹintetését nem ruházhatja éú.

M indezek a|apj án kérem az a|ábbi határ o zati javas lat e lfo g adás át
J
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A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. Budapest Fővaľos VIII. Kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat Budapest Fővaros II. keľüle-
ti onkormanyzatta|2014.junius 01. napjátóIhatźrozatlan időtartamľa ellátási szerzóďést
köt személyes gondoskodás keľetébe taľtoző gyermekjóléti alapcllátás, gycrmekek átme.
neti gondozása céljából.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I4. május 14.

2. fe|hata|mazza a po|gármesteľt az előterjesztés mellékletét képező ellátási szeruődés aIá-
írásfua.

Felelős: polgĺĺrmester
If ą+árr1i\. ?f|1/' máillc ? 1

3. az 1. pontban szereplő szerzódésbo| szźrmaző 641,7 e Ft tĺĺbbletbevételt a 11107-01 cím
mfü<jdési cél és általános taĺtalékon belül az általĺĺnos taľtalékba helyezi _ kötelező fela-
đat -, ezért az onkormtnyzatbevétel 1l301 cím _ kötelező feladat - intézményi múködési
bevételi elóiráĺyzatot és a kiadás 1l107-01 cím mfüödési általĺínos és céltartalékon belül
az áIta\źnos taľtalék - kötelező feladat - e|oirźnyzatźlt 64I,6 e Ft-tal megemeli az időará-
nyos készenléti díj címén.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2014. május 07.

4. felkéri a polgĺĺrmestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésľől szóló rendelet
kovetkező módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő : költségvetési rendelet következő móđosítása

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgá|tatási Ügyosĺály Humrĺn-
kapcsolati iľoda

Budapest, 2014. május 05.

T<irvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbÍzásából: '/*,Z","^W; 

Đ-Á-@
- dr. Mésžár Erika /

aljegyző 
u l

tutr. t',\Á.l 
8 !.

=ffi,,ał^.+ĺfi.., l
Sántha Péteľné
alpolgármester



]. számú melléklet

ELLÁTÁSI sZERZoDÉs

amely létrej<itt egyrészrő| a

Budap est Főváľos VIII. Keľůĺlet Józs efvárosi o nko rmány zat
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67,
törzskönyvi azonosító szźlm: 7357 | 5
adőszźĺrl: I 57 3 57 I 5 -2-42
KSH statis *íkai szánj el : I 57 3 57 1 5 -84 I | -32| -0 1

szám|aszám: 1 4 1 003 09 -I02I39 49-0 1 000006
képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ
mint szo l gál tatást v é gző (a továbbiakban : Szol g á.Jtĺtást v égző),

másrészről

Budapest Fővóros II. Keľiileti onkormányzat
székhely: 1024 Budapest, Mechwaľt liget 1.

ttirzskönyvi azonosító szźlIrľ- 7 3 5 65 0
aďő szárn: I 57 3 5 6 5 0 -2- 4 |

KSH statis ztikai szĺímj el : 1 5 73 5 6 5 0- 8 4 | | -32I -0 I
szźtmIaszźtm: 12001 008 -0020|7 6|-001 00004
képviseli: Dr. Láng Zsolt
mint szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Szolgáltatást ĺgénybe vevő)

- a továbbiakban egyĹittesen Felek - között alulírott napon és helyen az a|ábbi feltételekkel.

1. Aszerződés táľgya:
1.l. A Szo|gá|tatást igénybe vevő megbízása alapján a SzolgźlLtatást végző vá||a|ja - a gyer-
mekek védelméről és a gyámügyi igazgatźsről szóló |997. évi XXXI. töľvény (Gyvt.) 50. $-
ában, a személyes gondoskodást nyijtó gyeľmekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények, vala-
mint személyek szakmai feladatairól és mfüödéstik feltételeiről szóló |5l|998. (IV. 30.) NM
rendelet (NM rende|et) 62-66. $-ában meghatározoÍtak szerinti - személyes gondoskođás ke-
ľetébe tartoző gyermekjóIéti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozźtsa - azon belül gyeľme-
kek átmeneti otthona - ellátást nýjt 1 fő Budapest, II' kerĹileti lakóhellyel rendelkező 3-18
éves gyeľmek részéte, aki családbaĺ é|, de átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad,
vagy elhelyezéslllźnyábanezeknélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési
nehézségei miatt veszé|yeńetett. Ezen szolgźt|tatás biztosításával _ a Gyvt 94. $ (3) bekezdés
b) pontja a|apjźn- aSzo|gźtltatást igénylő kĺitelező fe|adatát|átja eI.
|.2. A szo|gá|tatást végző a rendelkezésére álló iiľes férőhelyek terhéľe további II. kerületi
lakóhelytĺ 3-18 éves korú gyermeket is fogadhat aszerződésben meghatźltozotĺférőhe|yszźm
feletti napi térítési díj ellenében.

2. A szerződés taľtalma:
2.1. Az 1. pontban meghatźtrozott intéznényi ellátás foľmája: személyes gondoskodás kereté-
betartoző gyermekjóléti alapellátás - gyeľmekek átmenetí gonđozása -) azonbeliil gyeľmekek
átmeneti otthona intézményi típus.

2.2. A Szo|gźitatást végzo az |. pontban meghatározott szo|gá|tatást a Józsefuiíĺosi.Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyén rÍhíködő Gyermekek Átmeneti otthona
intézményben a 1089 Budapest, Szentkirályíu. |5.ll4. szttma\attbiztosítja, a Budapest Firvá-
ľos Kormanyhivata|a Szociális és Gyámhivatala áIta| hatźttozat|an időľe kiadott
BP C l 020 l 282 l 2 l 20 I 4. számú j o geľős működési engedél y alapj án.



2.3. Az ellátásban részesülők ľendelkezéséľe álló férőhelyek száma a Budapest Fővaľos Kor-
mányhivatala Szociális és Gyámhivata|a által kiadott mfüödési engedély aIapjtn 12 férőhely.

2.4. JeIęĺszerződésa|apján a Szolgáltatástvégzó źita| e||átott feladatok kiilönösen:

- megszakítás nélküli munkaľend szerint műktjdő bentlakásos gyermekintézményként alapel-
látás keretében átmeneti gondozás biztosítása,
- az otthonba töľténő befogadásról haladéktalan éľtesítés az Budapest Fővaľos II. KeľĹileti
onkormanyzat Családsegítő és Gyermekj óléti Központ felé,

- a gyeľmekekkel kapcsolatos - a I5lI998. (IV.30.) NM ľendelet l19. $ (1) bekezdésében
meghattrozott rendkíviili eseményről haladéktalan értęsítés a törvényes képviselő felé.

2.5. Felek rogzitik, hogy a gyeľmekek átmeneti otthonába keľülés módja Szolgźitatźtst igény-
bevevő á|ta| ťewĺartott Budapest Fővaros II. Keriilęti onkoľmanyzat CsaIádsegítő és Gyeľ-
mekjóléti K<lzpont intézményvezetójének megkeľesése alapjan t<jľténik - a megkeľesést kĺjve-
tő24őľánbelül-Szolgá|tatástvégzó jővthagyásával.

2.6. A Szo|gźitatást végzó vtĺI|alja, hogy folyamatosan kapcsolatot tart a Budapest Fővaľos II.

Kerületi onkormĺányzat Csa|ádsegítő és Gyermekjóléti K<izpont intézményvezetőjéve|, vala-
mint igény ęsetén a II. keriileti ellátottról folyamatostéĄékoztatást nyújt.

2.7. ASzolgźitatástvégző képviselője jelenszerződésben nyilatkozatot tesz aĺľa vonatkozőan,
hogy az l. pontban meghataľozott személyes gondoskodás keretébe tartoző gyeľmekjóléti
alap|átás gyermekek átmeneti gondozásaĺa - gyeÍmekek átmeneti otthona - vonatkozó külön
jogszabéůyokat és szakmai követelményeket, valamint nyilvĺántartási kötelezęttségeket, az
ađatkezęlést és az adatvédelmi szabályokat ismeľi, és azokat maĺadéktalanul betaľtja és betar-
tatja.

2.8. Szo|gáltatást végző vźiLa|ja, hogy eleget tesz a külön jogszabályban meghatiáÍozott adat-

szo|gá|tatási kcitelezettség teljesítésnek, a statisztikai adatok gýjtéséhez sziikséges adatokat

rendelkezésľe bocsátj a.

2.9. Szo|gźitatást végző vźi|a|ja az e|Iátás igénybe vételének szabályaihoz kapcsolódva a

Gyvt. 33. $-ában meghatźrozotttájékoztatási és értęsítési kĺjtelezettség teljesítését.

2.10. Szolgá|tatást végző váI|a|ja, hogy a szo|gá|tatás biĺosításával kapcsolatos panaszok
érvényesítésének rendje, azokkivizsgá|ása, a vitás kérdések rendezése azintézményben - jog-
szabźiyban meghatźtrozott előírások szeľint - működő érdekképviseleti fórum feladatköľét
képezi azza|, hogy a II. keľĺileti féľőhelyet érintő jelen pont szerinti ügyek esetén a Szolgálta-
tástvégzőaSzolgá|tatástigénybevevőttájékoztat1a.

2.II. A SzoIgáItatást végzo kĺjteles a jelen szerzođésben meghatározot1 szolgáItatást a szak-
mai jogszabályok betartásával folyamatosan biztosítani az ę|őírt adminisztrációs kĺjtelezettsé-
gek betaľtásával együtt.

3. A szerződés időtaľtama:

3.1. Jelen szerzođéstFelek határozat|arliđótaľtamľakötik, kezdętęfDl4.június 1. napja.

4. Díjazás, fizetési feltételek:
4. 1 . Felek a szerzodés tźtrgyát képező szo|gźt|tatźts díj át az a|ábbiak szerint źl|Iapítjźl< meg:

a) évi készenléti díjként: 1.100.000,- Ft/fo

b) napi térítési díjként: I.650,-Ftlfo



c) napi térítési díj, a szerzodésben meghatźrozotĺférőhelyszám feletti igény ese-

téĺ:3.200,-Ftlfő.

4.2. Szo|gá|tatást igénybe vevő vállalja, hogy a készenléti díj összegét aSzolgáItatźstvégzo
tészére táĺgyévte vonatkozóan egy<isszegben, a kiállított szĺĺmla ellenében minden év marcius
3I. napjáig a SberbankZĺt.-né| vezetett 14100309-|02|3949-01000006 szálmű bankszámla-
számĺaźfiÍa|ja.

4.3. Szolgá|tatást igénybe vevő vállalja, hogy a2014. évi készenléti díj tisszegének iđőará-
nyos részét, mely 20|4. június 1. napja és 20|4. december 3l. napja kĺjzötti időszalľa vonat-
kozik aSzolgá|tatástvégző ľészére egyösszegben a kiállított számla ellenében 2014.július 15.

napjáig a SbeľbankZľt.-nél vezeteÍt 14100309-102|3949-01000006 szárĺľÚ bankszámlaszálmra
źúuta\a.

4.4. Szo|géitatást igénybe vevő vállalja, hogy a napi térítési díj összegét a Szolgáltatást
végzo által benýjtott szakmai és péĺuügyi teljesítésigazo|ást kĺjvetően a kiállított szárria
kézflezvételét követő 15. napon belül átutalja.

A teljesítésigazolásra jogosult a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi Polgrĺľmesteri
Hivatalának Humánszolgáltatási Ügyosztályvezetője a lőzsefvtrosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekj óléti Központ intézményvezetőj ének igazo|źsa a|apjźn.

4.5. SzolgáItatást igénybe vevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeľes mértékének
megfelelő késedelmi kamatot köteles ťlzetĺlj', ha a jogszerĺĺen kiállított szźnriźn feltiintetett
szolgá|tatási díj átutal ásáv aI ké s ede l emb ę e sik.

5. Felmondás, a szeľződést biztosító mellékkiitelezettségek:

5.1. Ha báľmely fél jelen szerződés bármely pontját megszegi, 3 hónapos felmondásnak van
helye. A felmondás a másik fé|hez íntézetĺ, a felmondás okát és indokait magźlban foglaló
nyilatkozattal tĺirténik.

5.2. Jelen szerződés 5.1. pontjában meghatáľozottak esetébęn aSzo|gźt\tatástvégzo vźila|ja, az
1. pontban meghatározott szolgáltatás folyamatos biztositásźĺt a felmondást kĺjvető 3 hónapig.
A Szolgáltatást végző tudomásul veszi' hogy a szo|gá|tatás folyamatos biĺosításĺĺnak elmu-
|asztása esetén a Szo|gá|tatást igénybe vevőnek kártéľítési igénye van, mely a kiesett szolgál-
tatási iďő tartanara vonatkozik.

5.3' A SzolgáItatást igénybe vevő a szerződést azoĺ.nali hatállyal felmondhatja, amennyiben a

Szo|gáItatástvégző jelen szeľződésben foglaltakat súlyosan megszegi' így kiilĺinĺisen:

a) jelen szerzőđés 1. pontjában meghatározott feladatait nem teljesíti,

b) jelen szerzođés 6.1. pontjában meghatĺáľozottbeszźtmolási kötelezettségének aSzo|gá|tatźst
igénybe vevőnek írásbeli fe|sző|itásátkĺivető 10 napon belül nem tesz eleget.

5.4. A Szo|gá|tatást végző a szęrzőđést azonna|i hatáIlyaL felmondhatja, amennyiben a Szo1-

gáItatást igénybe vevő jelen szerzőďés 4.2. _ 4.4. poĺtjában meghatározott ťlzetési kĺĺtelezett-
ségének aSzoIgáItatástvégző írásbeli felszólítását kĺjvető 10 napon belül nem tesz eleget.

6. Egyéb rendelkezések:

6.|. A Szolgáltatást végző jelen szerződés 1. pontjában meghatźĺtozott feladat e||átásárő|

évente egy alkalommal, irásban aSzolgáItatást igénybe vevőnek a szakmai és pénzügyi telje-
sítésről beszámol a tárgyévet követő év februáľ 28. napjáig a Szolgáltatást igénybe vevő
szakmailag i ll etéke s bizottsága felé. A b e számo 1ó tarta|mazza ktil cinö sen :



- a szolgáltatásokat igénybe vevők szémźnak alakulását;

- a szolgáltatások megvalósulásának elemeit;

- azesetleges jövőbeni fejlesztési iľányokat;

- aZ önkormiányz at áLta| ťlzetett szolgáltatási díj felhaszn źiásźú.

6.2. A SzolgáItatźtst végző és a Szolgáltatást igénybe vevő megállapodnak abban, hogy jelen
szerződés 1. pontjában meghatározott szolgáltatásért a szerződés 4.1. pontja szerinti díj mér-
tékét a tárgyévet kovętő év fębruár 28. napjáig felülvizsgáljak'

6.3. A Szo|gá|tatźlstvégzo ezen szerződés aláírásával egy időben nyilatkozik anól, hogy lejáľt
köztartozása nincs.

6.4. A je|en szerződésben nem szabályozott kérđésekben a Ptk. rendelkezései, szakmai kérdé-
sekben a hatályos személyes gondoskodást nffitó gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmé-
nyekĺe vonatkozó jogszabá|yok az iranyadók.

Je|enszerzőđés 4 sztĺmazatt oldalból áll, készült 6 eredeti példányban.

A jelen szerzodést- a Buđapest Főviáľos VIII. Keriilet Józsefuaĺosi onkoľmźnyzatKépviselő-
testülete. ., szźtmt hatźrozata és a Budapest Fővaľos II. KerĹileti onkor-
mźnyzat Képviselő-testĺilete. száműhatźttozata aLapjtn -, a Felek elolvas-
tfü, értelm eńék és mint akaľatukkal mindenben megegyezőt, helybenh agyőIag írtźk. aIá.
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