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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat

Képvise|ő-testiilet e számára

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármesteľ, dr. Ferencz orsolya képviselő

A képviselő-testĹileti ĺilés időpontj a: 20 I 5 . december 03. ..s2. napirend

Tárgy: Javaslat a kábítőszer-ellenes stratégĺa végľehajtásával kapcsolatos feladatok
támogatásáľa
A napirendet nyílt ülésen kell tĺĺrgyalni, a hatiáľozat eLfogadźsźůloz minősített szavazattobb-
ség szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůĺryi Bizottság véIeméĺyezi X
Emberi Eľőfoľrás Bizottság véleményezi X
Hatźr ozati j av as|at a bizottsźĘ szźIrľláÍ a:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý azBmberi Erőfoľľás Bizottság javaso|ja a Képviselő-
testtiletnek az e|óterjesztés megtárgy a|ását.

Tisztelt Képvise|ő-testület!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
A Józsefuárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 4/II.l20|5. (II.26.) száműhatározatáva|
elfogadta Józsefuáros 2015-20|6. évi Kábítószeľ-ellenes statégiáját. A stratégiai irányelvek kö-
zött az egyik leginkább kiemelt és legfontosabb feladat a drogfi'iggő személyek, szenvedélybete-
gek leszoktató, egészségtigyi ellátásba töľténő irźnyítésa, rehabiliĺĺciója, illetve az ehhez szüksé-
ges feltételek megteremtése, valamint a drog1rrevenció.

A) A KEF tagsa az Emberbarát Alapítvány (továbbiakban: Alapífuány), mely 1989. évben jött
létre, célkitűzései között kiemelt szerepet kap a szenvedélybetegek komplex rehabilitációja. Bu.
dapest X. kerületének kĺizpontj tlban, a Cserkesz u. 7 -9 . szám a|aÍt 1 991 augusztusában kezdte meg
működését az A|apiwány bentlakásos Alkohol- Dľogrehabilitációs Intézetének I. sz. Részlege
(továbbiakban Intézmény), ahol jelenleg 55 fo szęnvedélybeteg komplex ellátĺísára van lehetőség.
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Az Intézmény éůta| nyujtott ellátrís formája és típusa: a szociális igazgatásről és szociális ellátá-
sokľól szóló 1993. évi III. törvény 72. s Q) bekezdés b) pontja szerinti személyes gondoskodás
keretébe tartoző szakosított elláüást nyujtó taľtós bęntlakásos intézmény, amely alkohol-, drog-, és
egyéb fiiggőségi problémával küzdő szenvedélybeteg ľészéľe a vonatkoző jogszabźůyok szerinti
teľjedelemben teljes köľĺĺ ellátást biĺosít. Azintézmény olyan 16-55 év közötti gyógyulásľa mo-
tivált férfiak ľehabilitálásźúvégzi, akik alkohol-, drog-, játék- illetve egyéb fiiggőségük miatt önál-
ló élewitelre nem képesek és önként kéľik felvételiiket. Az e||éttás cé|ja a ľendszeres, illetve akut
győgyintézeti kezelésre nem szoruló szenvedélybetegek bentlakásos formában töľténő e||źiása,
egészségi, pszichés, mentlális és szociális terĹileten együttesen zajló komplex segítségnýjtás. Cél,
hogy a gondozottakat képessé tegye az önkontľollra és önellátására,tovétbbá a csa|ádba és a társa-
dalomba való eredményes visszailleszkedésre. A gondozottak bentlakásos ľehabilitációja hosszú
tźnű, át|agosan 1.l,5 év.

A Kábítószer-ellenęs stratégiában megfogalmazott irányelvek megvalósítása érdekében előzetes
egyeztetések toľténtek az A|apiwźlnnyal a Budapest VIII. kerĹileti állandó lakóhellyel vagy tartőz-
kodási hellyel ľendelkező férfi szenvedélybetegek rehabilitációjának megvalósítására. A KEF
|źúogatÁst tett az Intézményben, illetve az A|apíwźtny igazgatőja a KEF 2015. źryri|isban taľtott
ülésén részlete sen bęszámolt az A|apítv álny tevékenysé gérő l.

Az e|őzetesen lefolytatoÍttáľgya|ások alapján az A|apítválny 20|6. évre 5 fő férfi szenvedélybeteg
részére biztosítana bentlakásos férőhelyet a Cserkesz u. 7 -9 . szám a|atti intézményében. Az előteľ-
jesztés mellékletét képezó ellátási szerzodés a|apján a ferőhely fenntartásának összege 300.000,-
Ft/fo/év, ezen felül aťlzetendó intézményi térítési díj összege a ténylegesen e|töltött napok uĺín
1 . 000, - F tl fo l nap, me ly ös sze gek fizetését az onkoľm ány zat v źi|a|ná.

Az Intézmény Szakmai Programjában foglaltak a|apján a gyógyulásra kellően motivált szenve-
délybetegek felvételének kritériuma az addikció és az önkéntesség.
A szerződéssel érintett szenvedélybetegek ellátásba keľiilése két úton lehetséges.

- Az onkoľmányzat kózręmÍiködésével küldött szenvedélybetegek vonatkozásában,
ilyenkor mindęn esetben a lőzsefvźtosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Szenvedélybetegek Nappali Klubjának klubkoordinátora és szakorvos által kiadott javas-
|at a|apján történik.

- A közvetleniil az A|apíwáłnynál felvételľe jelentkező e|lźttottak soron kívtili felvételével, -
ha a kérelmező aktuális egészségiigyi állapota, ill. szociális helyzete a|apjőn azonnali elhe-
lyezés szükséges.

A fenti fe|adate||źúźls becsült értékére tekintettel - mely éves szinten a közbeszeruési érté?'hatźrt
nem haladja meg, valamint a szolgáltatásra nem terjed ki a Kbt. hatéiya -, a Budapest Józsefuárosi
Önkormányzat Kőzbeszeľzési és Beszeľzési Szabáiyzat (a továbbiakban: Szabét|yzat) IX. része
szerinti beszerzési eljáľás lefo|ytatás lenne sziikséges, ugyanakkor az e|őzetes piackutatás eľed-
ményeként az alábbiak állapíthatóak meg :

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal működési engedélyeket tarta|maző adatbőzisát ťl-
gyelembe véve Budapesten két intézmény |átja e| a szenvedélybetegek rehabiliťációs intézmény
szolgáltatást: a X. kerĹiletben azBmberbańtt A|apíwźtny, valamint a XXII. kerületben a,,Tisztás,,
Szenvedélybetegek Rehabilitĺĺciós Intézmény.
Mindezek a|apján a Szabźůyzatban foglaltak szerinti 5 ajén|at bekéľése nem lehetséges, ezért mind
a ftildrajzi elhelyezkedés, mind a bekerülési fęltétęlrendszer figyelembe vételével javasoljuk az
Embeľbaľát Alapítvánnya| a szerzódés megkötését.

B) Támogatrísi kérelemmel fordult az onkoľményzathoz a Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgá-
|at A|apítválny (a továbbiakban Alapítvány). Az A|apítvány a KEF tagja és olyan, magas szociali-
záciős kockázatok között felnőtté váló' józsefuárosi fiatalok segítéséľe vállalkozik, akik mostoha
intézményes (családi, iskolai) kapcsolatok között élve _ egyéb fenyegetettség mellett a drogfo-
gyasztős veszélyeinek kitéve - messze keľültek és kimaľadtak az e||átő rendszerből és csak nehe-
zen jutnak szakszetu segítséghez. osszetett segítő/mege|ózo tevékenységük meghatátoző része,
hogy mennyire naprakész és milyen színvonalú segítő infoľmációkat tudnak gyűjteni és fiatal
látogatóik helyzetének javítősa és a dropľevenció éľdekében szolgáltatni.



Szükségessé vált a célcsopoľtjuk helyzetének javítását szolgáló érdemi infoľmációk, szakmai te-
vékenységek feliilvizsgéł|ata, összegyűjtése. Céljuk a szervęzęt és munkatĺársai segítő képességé-
nek fokozása, javítása, folyamatos segítő tevékenységük megerősítése, a drogfogyasztás altematí-
vájánakfelüárása. A progľam 2016. első félévében valósul meg.

Fenti drogprevenciós feladatok segítése érdekében kérik az onkormányzattźtmogatásźú az alábbi-
ak szeľint:
Infokommunikációs költségek (telefon, internet)
Informatikai eszközök költségei (bővítés, javítás, pótlás)
A program megva|ósításában közreműködő munkaüírsak személyi jellegű költségei
Osszesen

120.000.-
40.000.-

140.000.-
300.000.-

c) Támogatási kérelemmel foľdult az onkoľmányzathoz a Roma.Magyat Kézfogás Köz-
hasznú Alapítvány 2016. első felévében megvalósulő nagyszabású józsefuárosi drogprevenciós
rendezvény szewezésénektámogatźlsa céljából. Az A|apítvány a KEF tagja. A rendezvény fő cél-
csoportja a kerĺ'ilet lakossága.
A ľendezvény tervezett programja:

- Bűnmęge|őzés:
Előadások a,,Diákcsíny vagy bűncselekmény?'' témakörében.

. Drogrrevenció:
Előadás, olyan személyektől, akiknek sikerült megszabadulni a drogfiiggőségtől.

- BodyBuildingbemutató
- Dob bemutató:

Hallgassa meg ön is az országhíľes dobosait!
. Tehetségkutatófiataloknak:

Fiatal tehetségek produkciói, R-M Kézfogás Alapítvány tehetségkutatója, és azl. helyezett
díjazása.

- Biblia könyv ismeľtetése:
B ib lia ajźndékozálsa nagyc saládosoknak.

Fenti drogprevenciós program szeľvezése érdekében az A|apíwálny 250.000,- Ft támogatástkér az
onkoľmányzattő|, A ľendezvény teljes költségvetése körülbelül 1 millió Ft.

D) Támogatĺísi kérelemmel fordult az onkormányzathoz a Megálló Csopoľt A|apítvány (a
továbbiakban A|apítvźlny). Az Alapífuány a KEF tagja és a|apítő tagsa a Magyar Dľogprevenciós
és Artalomcsökkentő Szeľvezetek Szövetségének, valamint pártoló taga a Magyar Addiktológiai
Társaságnak.

Az A|apiwźtny 20|6. év első felében drogpľevenciós pľogľamot valósít meg, szakértői díjra fordĹ
tandó 300.000,-Ft, összeg eĘéig kéri az onkoľmányzat anyagi tźmogatősá,i-. A drogprevenciós
program rövid bemutatása: A célcsopoľt részére (a program célcsopoľtja közvetlenül a szenve-
délybetegek hozzźttartozói, közvetve azonban a szűkebb és tágabb család is) egy komplex egy-
másra épülő és egymást támogatő programsorozatot alakítottak ki, ami fejleszti a bevont szakem-
bereket, segítőket, illetve meghatározza a program hosszú távú fenntartásźlt. A családi kohéziót
erősítő progľamok keľetében a szülők részéľę család-és párterápiőú, illetve önismereti elemeket,
kommunikációt és tudásmegosztást tarta|maző 5 alkalmas csopoľtfoglalkozásokat terveznek. Szü-
lői coachingot tartanak csopoľtosan és szülőpárok részére. A teľvek szerint a progľamba l0 fő
VIII. kerületi 16-29 év közötti fiatal szenvedélybeteget éshozzátartozőikat vonják be.

il. A beteľjesztés indoka
A javaslat szeľint azEmbęrbarźt A|apítvány és az onkoľmányzatközött létrejövő ellátási szętző-
dés 2016. január 0l. napjától keľĹil megkötésľe _ önként vállalt feladatként -, me|yhez a Képvise-
lő- testĹilet 2015. december 03' napi iilésén dönteni sztikséges.
Mag5łarcrszág helyi önkoľmányzatairő| sző|ő 20|l. évi CLXXXX. törvény 42. s 4, pontja alap-
ján az a|apítványoktźmogatálsa a Képviselő-testület nem átruházható hatásköre.



ilI. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés cé|ja a KEF 20l5-2016. éviKáhítőszer-ellenes stratégiában megfogalmazott stratégiai
irányelvek és feladatok megvalósítása' jelen esętbęn a drogfiiggő személyek, szenvedélybetegek
leszoktató' egészségügyi ellátásba töľténő irányítása, rehabilitíciója, valamint a drog1rrevenció.

A) 
^z 

ellátĺási szerződés a|apjźn az 5 fő férőhely-biztosítás éves költsége 1.500 e Ft' a tényleges
igénybevett elláüísi napok után ťlzetendő térítési díj összege 1.000,- Ftlfülnap, mely teljes évľe
számolva 5 főre 1.830 e Ft, amennyiben a gondozottak az év minden napján igénybe veszik a

szolgáltatást. A napidíj költségei vonatkozásábanaz éves költség 80Yo-ána| javasolt tewezni I.464
e Ft összegben, tekintettel arra, hogy az intézménybe töľténő bekerülés azadott évben folyamato.
san töľténik, lesz olyan gondozott, akinek ténylegesen eltöltött napjainak szźlma nem éľi e| a366
napot (2016 év szökőév). A férőhelyfenntaľLís és a napidíj költségei összesen 2.964 e,- Ft. A fe-
dezet a 11301 címen a KEF működésére tervezett2015. évi e|őirźnyzat szabad maradványa,
amelyre előzetes kötelezettségvállalás szĹikséges.

B) A Kapocs Ifirisági onsegítő Szolgálat Alapíwány drog1rrevenciós programjának tiĺmogatása
300.000,- Ft összegben.

C) A Roma-Magyaľ Kézfogás Közhasznú A|apíwány drog1rrevenciós pľogľamjának tiámogatása
250.000'- Ft összegben.

D) A Megálló Csopoľt Alapítvány Szenvedélybetegekéľt drog1rrevenciós programjának tźtmogatá-
sa 300.000,- Ft összegben.

A B), C) és D) pontokban foglaltak fedezete a 1130l címen a KEF működésére tervezett dologi
e|őkźtnyzaq de előirányzat źltcsopoľtosítás szĹikséges 850,0 e Ft összegben a miĺködési célri t.ámo-

gatásokźi|amhánatásonkívülree|őkányzatźra.

IV. Jogszabá|yikörnyezet
A Magyarország helyi önkoľmányzataiľól sző|ő 2011. évi CLXXxx. töľvény 23. $ (5) bekezdé-
sének 9. pontja a|apján a keriileti önkormányzat feladata különösen az egészségügyi alapellátás,
az egészséges életmód segítését cé|ző szo|gáltatĺások. A Képviselő-testület hatáskörét azMöw. 42.

$ 4. pontja hatfuozzameg.

Kérjiikazalráhbi|latározati javaslatsorelfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. e|látrási szerződést köt - előteťesztés mellékletében foglalt taľtalomma| - azBmberbarát Ala-
píwánnyal _ ĺjnként vállalt feladatként - 20|6. évre 5 fő Budapest Főváros VIII. kerületi állan-
dó vagy taľtózkodási hellyel ľendelkęző Íérfi szenvedélybeteg részére bentlakásos féróhe|ybiz-
tosítására az A|apíwźtny Alkohol- Drogrehabilitrációs Intézetébęn (l105 Budapest, Cserkesz u.

7-9.)., me|yre 2.964,0 e Ft-ot bizosít.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. dęcember 03.

2. az |. pontban foglalt feladatok ellátásának fedezetéľe _ önként vállalt feladat - 20|6. évre elő-
zetes kötelezettséget váů|a|2.964'0 e Ft összegben a 1130l címen 20l5-ben tervezett KEF miĺ-
ködése e|őirányzat szabad maradványa teľhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.



3. támogatźtsi szeruődést köt a Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvánnya| az A|apitvźłny
dľog1rrevenciós programja érdekében szükséges míĺködési és személyi jelleglĺ kiadások tźtmo-
gatäsa céljából' melyre 300,0 e Ft-ot biztosít.

Felęlős: polgármester
Hatáľidő: 2015. december 03.

4. támogatási szerződést köt a Roma-Magyar Kézfogás Közhasznű A|apítvánnyal az A|apiwány
által szervezésre kerülő Józsefuárosban megvalósuló droglrevenciós program szeľvezése érde.
kében, melyre 250,0 e Ft-ot bizosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

5. tźmogatási szetződést köt a Megálló Csoport Alapítvánnya| az Alapífuány 2016. első felév-
ében magvalósuló drog1rľevenciós programtéłmogatálsa érdekében, melyľe 300,0 e Ft-ot bizto-
sít.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 03.

6. a 3-5. pontokban foglaltak miaIt az onkormányzat kiadás 11301 címen belül _ önként vállalt
feladat - dologi _ KEF műk<jdése _ e|őirőnyzatról 850,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a működési célú
támogatasoká||amhźńartÁsonkívülree|őfu ányzatára

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. decembeľ 03.

7. felkéri a polgármesteľ a határozat 1.,3-5.,7 . pondában elfogadott szerződések a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. december 3l.

8. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a2015. évi költségvetésről szóló ren-
delet módosításánál és a2016. évi költségvetéstęwęzésénél vegye figyelembe'

Felelős: polgármester
Határidő: a20L5. évi kö|tségvetésrő| szóló rendelet következő módosítása, és a 2016. évi költ-
ségvetés készítése

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszol gá|tatäsi Ügyosĺály Humánkapcso-
lati Iroda.

Budapest, 2015. november 24.

ď'*k,.e*c-- a,tcŁ
dr. Ferencz Orsolya

képviselő

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbizásából :

/ľ,*ffi/ą,Í
a|jegyzó
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szźrrůav ezető : MKB Bank Zrt, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
- a továbbiakban ęgyĹitt Szeruődő Felek . kĺizĺitt az alulírotíhelyen és napon, az a|ábbí felté-
telek szeľint:

1./ A Megbízott vá||alja, hogy aMegbiző számáta a VIII. keriiletben bejelentett lakóhellyel
vagy annak hianyában bejelentett tartőzkodási hellyel rendelkező 5 fő féľfi szenvedélybeteg
tészére bentlakásos féľőhelyet biztosít a szociális ígazgatásről és szociális ellátásokĺól szóló
1993. évi III. törvény 72. s Q) bekezdés b) pontja szerinti személyes gondoskodás kęľetébe
tartoző szakosított ellátást nyujtó tartós bentlakásos iĺtézményrendszerében.

2.lMegbízott a bentlakásos ellátásra jelentkező személyt (annak önkéntessége és gyógyulásra
motiváltsága esetén) az á|ta|a fenntartott Alkohol. Drogľehabilitaciós Intézetének I. ill. il.
Részlegében /1105 Budapest, Cserkesz u.7-9., ill. 1101 Budapest, Gyöngyike u.4.lhe|yezi
el, napi 24 fuás teljes körű ellátást, gondozást biztosít szźtmźtra a mindenkori hatályos jogsza-
bályok a|apjźn.

3.l A Megbiző által ktildĺjtt vagy felvételi kérelmével közvetlenül' a Megbízotthoz foľduló
VIII. kerĹileti szenvedélybetegek felvételéről, illetve az eI|átás megszÍínéséről, valamint a
fenntaľtó á|ta| hozott, az e||átás igénybevételének szabáIyaira vonatkozó esetleges módosítá.
sĺáľól a Megbízott _ tź$ékoztatási kötelezettségének megfelelően _ 15 napon belül éľtesíti a
Megbízőt.

A szerződéssel érintett szenvedélybetegek ellátásba kerĹilése két úton lehetséges.
- Az onkormányzat kĺizľęműködésével küldött szenvedélybetegek vonatkozásában, _

ilyenkor minden esetben a Jőzsefvtrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjó|éti Kilz-
pont Szenvedélybetegek Nappali Klubjának klubkoordinźltora és szakorvos által ki-
adott j avas lat alapj źn töľténik.

- A kĺjzvetlenÍi| aMegbizottnál felvételre jelentkező ellátottak soron kívĺili felvételével,
_ ha a kérelmező akfuális egészségĹigyi á||apota, ill. szociális helyzete a|apjźn azonna-
li elhelyezés sziikséges.

Az onkoľmányzat javaslata aLapjén érkező, valamint a közvetleni| az Emberbarát Alapít-
vanynál felvételrę jelentkező VIII. kęľiileti szenvedélybetegek soľon kí\Ąili felvételéről a
Megbízott 15 napon belül értesíti aMegbízőt.



4.l A Megbízott kijelenti és nyilatkozik, hogy a szeruődésben meghatźltozoĹt feladatokĺa vo-
natkoző szociális ellátási, nyilvántartási, adatvédelmi, ađatszo|gá|tatási jogszabályokat, szak-
mai követelményeket és nyilvántartási kötelezettségeket ismeri és azok betaľtásaľa, ill. betaľ-
tatásźľ a köte lezettsé get é s felelő s sé get v á|Ia|.

5./ A Megbiző vźů|a|ja, hogy a Megbízottnak a 2. pontban foglalt bentlakásos szociális ellátás
biztosításáért féľőhelyenként évente 300.000,. Ft férőhely-fenntartási ĺisszeget biaosít. Ez az
összeg minden egyes lek<ĺt<itt férőhely utlín _ annak kihasználtságátő| fiiggetlentil _ megilleti
aMegbízottat.
A szociális intézményi ellátáséĺt az egyes ellátottak áital fizetęndő intézményi téľítési díj napi
összege a szerzođés megkĺitésękor 1.000,- Ft, melynek megfizetését a Megbiző átvá||a|ja.
Ezen összeg a betöltött ferőhelyek arźnyában illeti meg aMegbizottat.

6./ A Megbízotírészére az 5./. pontban meghatźrozott férőhely-fenntaĺtási összeget jelen Ellá-
tásiSzerződés alapjan aMegbiző2016. maľcius 31. napjáig aMegbizott által megkiildĺitt elő-
|egszźtmla ellenében a Polgríľmesteri Hivatal Humánszo|gá|tatźsi Ügyosĺály igyosztéiyveze-
tőjének teljesítés igazo|ását követően a Megbízott MKB Bank ZÍt.-nél vezetett 10300002-
20110826-00003285 számú bankszámlź$źra úalja át. A Megbizott a Szerződésben foglalt
teljesítési iđőIejártftkövető 15 napon elkészíti és megkiildi aMegbíző részéte avégszěmlát.
A Megbízott részére az 5.l pontban meghatározott napi téľítési dij az ellátás igénybevételét
dokumentáló kimutatás és az ellátott és aziĺtézmény kÓzött létľejött Megállapodás másolata,
valamint a megküldött - havonta kiállított - szária a|apjźn, a Polgármesteri Hivatal Humrín-
szo|gźůtatźtsi Ügyosztály ügyosztźlyvezetőjének teljesítés igazolását követően átutalással, a
taľgyhónapot kĺivető 10 napon belül a Megbízott |0300002-20110826-00003285 szźlmu
szźĺr,J'aszárĺlráľa keľül me sfizeté sre.

7 .l Az Ellátási szeruődés keľetébęn ellátottak esetleges panaszainak kivizsgálásźlra az ellátás
kezdetén létrejött Megállapodás és az Alkohol- Drogrehabilitációs lrÍézetHézirendjében fog-
|a|t szabáIyozás az irányadő, aMegbiző ezze|kapcsolatos tájékoztatźlsźna az éves bęszámoló
keretében kerül sor.

8 ./ Jelen szęrződést a felek 2016. j anuár 0 1 . napj átó| 2016. decembeľ 3| . napjáíg' hatáĺozot1
időre kotik.

9./ A szerzodést bármelyik fél írásban felmondhatja 60 napos felmondási idővel. Megbízott a
felmondási idő lejártáig ktĺteles jeIen szerződésben vállalt kötęlezettségeit biaosítani. A szeľ-
zóďés 2016. december 3l. napja előtti megszűnése esetén legkésőbb a megszűnés napjan
Megbízott köteles Megbízó tészére visszaÍizetni az e||átással nem érintett hónapokľa megfize-
tett férőhely-fenntaľtási összeget.

10./ A Megbízott a szeruodés |ejar:tát mege\őző 60 napon beliil a Megbiző részére azI. _X.
havi betegforgalmi adatokľól (gondozási napok szźtmźrőI) ĺjsszesített tź$ékoztatéstad.
A Megbízott atźrgyévet követő év februáľjanak utolsó napjáig szakmai és pénzĹigyi beszĺímo-
1ó formájában íľásban köteles beszámolni aMegbizó Képviselő-testiiletének a humánszo|gá|-
tatási hatásköreit gyakorló Bizottságĺának a szolgá|tatás során kifejtett tevékenységéről. A
Megbízőjogosult a Megbízottól év közben is tájékoztatást kémi az áItala jelen szerzodés sze-
rint ellátott tevékenységéről.

||.l Az Ellátási szerződés fennállásanak időtaľtama alatt bráľmelyik fé| szętződésszegése ese-
tén a Polgáľi Tĺiľvénykönywől sző|ő 2013. évi V. tĺirvény (Ptk.) vonatkozó szabźůyai szerint
felelősséggel taĺozik'



I2./ A szerződéssel kapcsolatos jogvitás ügyeket a felek egyeztetés útjan oldják meg. Ennek
sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

13./ A je|en szerződésben nem szabá|yozoĹt kérdésekben a Polgári Töľvénykdnyv, valamint a
tźrgyra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

I4.l Je|en szerződés megkötése a Budapest Főviíros VIII. kerütet Józsefuarosi onkormźnyzat
Képviselő-testiilete .... számú hatźrozatában foglalt fę|hataLmazáson alapul.

I5.l Szerződő felek jelenszerzódést elolvasás és éľtelmezés után, mint akarafukkal mindenben
me ge gy ezł\t, j óváhagy őIag irttil< a|á.

Budapest, 2015. december ....

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefu arosi onkoľmĺányzat,

mint Megbízó
képviseletében

dr. Kocsis Máté
polgáľmester

Fedezet: .... címenBudapest,20|5.
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Danada-Rimán Eđina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészar Erika
aljegyzo

Emberbaľát A|apitv źny,
mint Megbízott
képviseletében

Kondor Viktor
képviselő


