
       Iktató szám: 168/2013. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére 

 

 
Tárgy:  A Hegyvidéki Önkormányzattal ellátási szerződés megkötése 

 

Előterjesztő:    Formanek Gyula alpolgármester 
 
Készítette:    Dr. Hosszú Károly irodavezető, Humánszolgáltatási iroda 
     
Előzetesen tárgyalja:  Humán Ügyek Bizottsága 2013. október 2. 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Lívia s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez egyszerű X  
minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 



 
BUDAPEST FŐVÁROS IX . KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

ALPOLGÁRMESTER  
 
Iktatószám: Kp/47387-7/2013/XII. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Népjóléti 
Irodájának munkatársa még az elmúlt év végén megkereste a Humánszolgáltatási Irodát, hogy 
a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága keretén belül működő 
Gyermekek Átmeneti Otthonába 1 férőhely lekötésére vonatkozóan ellátási szerződést kössön 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával.  
 
 A társhatóság munkatársai több ízben látogatást tettek a helyszínen, ahol tájékozódtak az 
elhelyezési lehetőségekről, megtapasztalhatták az intézményben folyó szakmai munkát.  
 
Az ellátási szerződés alapján Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ javaslatára évi 1 millió forint férőhely lekötési díj 
ellenében 1 fő XII. kerületi lakos gyermek átmeneti otthoni elhelyezését biztosítja 
önkormányzatunk. Igény szerint, az üres férőhelyek terhére további XII. kerületi lakóhelyű 0-
18 éves korú gyermeket (testvért vagy testvéreket) is fogadhat az intézmény napi 5.000,-Ft 
szolgáltatási díj ellenében.  
 
Az ellátási szerződés tervezet több alkalommal is egyeztetésre került a Jogi Irodák között. 
 
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. 
szeptember 26. napján tárgyalja az ellátási szerződést, ami az aláírások után lép hatályba.  
 
Jelen előterjesztéshez mellékelem az ellátási szerződés tervezetet.  
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.   
 
 
 
Budapest, 2013. szeptember 23.  

 
 

        Formanek Gyula s.k. 
     alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 



 
 
 
 

Határozati javaslat: 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 
4. § p) pontja alapján, a ..…/2013. számú előterjesztés szerint ellátási szerződést köt Budapest 
Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületével a Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága keretén belül működő Gyermekek 
Átmeneti Otthonában 1 férőhely lekötésére vonatkozóan. 
 
 
Határidő: 2013. október 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
tervezet 

 
amely létrejött egyrészről  
 
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 
székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. 
adószám: 15735753-2-43 
statisztikai számjel: 15735753-8411-321-01  
törzskönyvi azonosító szám: 735759  
bankszámlaszáma: 12001008-00155297-00100006  
képviseli: Pokorni Zoltán polgármester  
továbbiakban: Megbízó, 
 
másrészről 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.       
adószám: 15735722-2-43 
statisztikai számjel: 15735722-8411-321-01 
törzskönyvi azonosító szám: 735726 
bankszámlaszám: 12001008-00170290-00100006 
képviselő neve: dr. Bácskai János polgármester  
továbbiakban: Szolgáltató 
a  továbbiakban együttesen a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:  
 
 
1.  A szerződés tárgya 
 
1.1 Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a Megbízó számára a jogszabályi 
kötelezettség alapján kötelező feladatot jelentő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 50. §-ában, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 62-66. §-aiban foglalt 
követelményeknek megfelelően az általa fenntartott Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) Gyermekek Átmeneti Otthonában (1097 Budapest Fehérholló 
u. 2-4.) személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást, azon belül gyermekek 
átmeneti otthona ellátást nyújt egyidejűleg legfeljebb egy 0-18 éves gyermek részére, aki családban él, 
de átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, 
valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Az ellátás 
igénybevételéhez a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ) javaslata szükséges. 
 
A Szolgáltató a rendelkezésére álló üres férőhelyek terhére további XII. kerületi lakóhelyű 0-18 éves 
korú gyermeket (testvért vagy testvéreket) is fogadhat azzal a kitétellel, hogy kizárólag a Megbízó 
vagy intézménye, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által küldött gyermekeket fogadja napi 
5.000,-Ft/fő, de maximum 1.825.000,-Ft/fő/év, azaz évi Egymillió-nyolcszázhuszonötezer forint 
szolgáltatási díj keretösszeg erejéig. 
 

 

2. A megállapodás tartalma 
 
2.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Gyermekek Átmeneti Otthona működtetése során a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések szerint, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos szakmai elvárásoknak 
megfelelően végzi tevékenységét. 



2.2. A Szolgáltató képviselője a jelen megállapodásban nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy 
az 1. pontban meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekek átmeneti 
gondozására – gyermekek átmeneti otthona – vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai 
követelményeket, valamint a nyilvántartási kötelezettségeket, továbbá – az ellátottak adatai 
vonatkozásában – az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket ismeri, s azokat maradéktalanul betartja 
és betartatja.  

2.3. Jelen megállapodás alapján a Szolgáltató által ellátott feladatok különösen: 
- megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézményként alapellátás 

keretében átmeneti gondozás biztosítása, 
- az otthonba történő befogadásról a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ haladéktalan 

értesítése,   
- a gyermekekkel kapcsolatos, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 119. § (1) bekezdésében meghatározott rendkívüli eseményről haladéktalan 
értesítés a törvényes képviselő felé. 

 
 
3. A szolgáltatás biztosításával érintett személyek köre, valamint a pénzügyi fedezet 
 
3.1 A szolgáltatás biztosításával érintett személyek köre: a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartása szerint a Budapest XII. kerületben állandó 
bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező családokban élő 0-18 év közötti 
gyermekek. Lakó-, vagy tartózkodási hely hiányában azon 0-18 év közötti gyermekek, akik esetében 
környezettanulmánnyal bizonyítható családjuk tartós, életvitelszerű XII. kerületben való tartózkodása. 
 
3.2 Az ellátásban részesítendők száma: 1 fő (gyermek) részére lekötött férőhely. 
 
3.3 A szolgáltatás ellenértékét, annak megfizetését a felek az alábbi módon határozzák meg: 
- a Szolgáltató által igényelt, Magyarország mindenkori éves költségvetésében meghatározott 

támogatás, 
- a Megbízó által vállalt további hozzájárulás a megállapodás időtartamára évenként 1.000.000 

Ft/fő/férőhely, azaz egymillió forint szolgáltatási díj. 
- Az 1 lekötött férőhely ellenértékeként meghatározott szolgáltatási díj összegének átutalása évente 

két egyenlő részletben történik, az első részlet minden év április 15. napjáig, a második részlet 
minden év november 30. napjáig, a szolgáltatásról szóló számla ellenében. Szolgáltató köteles a 
számlát a fenti határidő előtt legalább 60 nappal előbb kiállítani. Felek rögzítik, hogy a 2013-as 
évben járó szolgáltatási díj időarányos részének megfizetése 2013. október 31. napjáig esedékes a 
szolgáltatásról szóló számla ellenében. 

- Az 1.1. pontban meghatározott napi 5.000 Ft/fő, de maximum 1.825.000 Ft/fő/év szolgáltatási 
díjat a Megbízó a Szolgáltató által, a tényleges igénybevétel alapján havonta benyújtott számla 
ellenértékét a benyújtást követő 15. napjáig utalja át. 

- A Szolgáltató által kiállított számlák szerinti teljesítést a Megbízó részéről az Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Népjóléti Irodájának irodavezetője igazolja. 

 
3.4 A szolgáltatás finanszírozásának egyéb kérdései 
 
3.4.1 A fenntartott férőhelyre irányuló jelen megállapodás alapján a szolgáltatási díjon felül térítési 
díjat az ellátás igénybevétele esetén csak az étkeztetés biztosításáért kell az igénybe vevőnek fizetnie. 
 
3.4.2 A Felek minden év november 30. napjáig tárgyalásokat folytathatnak a következő naptári év 
finanszírozásával kapcsolatban, melynek számítására a KSH által elfogadott és közzétett mindenkori 
infláció mértékét határozzák meg. 
 

 

4. A Szolgáltató kötelezettségei 
 



4.1. A Szolgáltató a Megbízó és intézménye által a 3.1. pont alapján megjelölt gyermekek esetében 
biztosítja a Gyermekek Átmeneti Otthonában a teljes körű ellátást.   
 
4.2. A Szolgáltató vállalja, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségét a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően teljesíti, az előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, megszabott határidőben 
és meghatározott módon, térítésmentesen köteles szolgáltatni. 
 
4.3. A Szolgáltató évente egy alkalommal, legkésőbb február 15. napjáig a megelőző évben végzett 
szakmai tevékenységéről írásban (papír alapon és elektronikus formában) beszámol a Megbízónak.  
 
4.4. A Szolgáltató a XII. kerületi ellátottak után, a feladat elvégzéséért Magyarország mindenkori 
éves költségvetésében meghatározott támogatás lehívására jogosult. 
 
 
5. A Megbízó kötelezettségei 
 
5.1. A Megbízó folyamatosan kapcsolatot tart intézményén, a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központon keresztül a Szolgáltatóval, szükség esetén kezdeményezi a szolgáltatás biztosítását. 
 
5.2.  A Megbízó éves költségvetésében megtervezi és biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges 
pénzügyi fedezetet a 3.3. pontban meghatározottak szerint. 
 
5.3. A Megbízó az állami támogatást kiegészítendő, a jelen szerződés 3.3. pontjában meghatározott, a 
szolgáltatásért járó szolgáltatási díjat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 
Raiffeisen Bank Rt-nél (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) vezetett 12001008-00170290-00100006 
számú számlára utalja át. 
 
 
6. A szolgáltatással kapcsolatos egyéb kérdések 
 
6.1 A Szolgáltató másolatban megküldte a Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatal által kiadott V-C-020/251/4/2012. számú jogerős működési engedély másolatát, mely 
jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi. 
 
6.2 A Szolgáltató e megállapodás aláírásával egyben nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt követelményeket, valamint a szakmai követelményeket, illetve a 
nyilvántartási kötelezettségeket, továbbá az adatkezelés és adatvédelem szabályait maradéktalanul 
ismeri, azokat betartja. 
 
 
7. A szolgáltatással kapcsolatos panaszok kivizsgálásáról 
 
7.1 A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos írásbeli panasz esetén az Otthon intézményvezetője 
köteles 15 napon belül kivizsgálni a panaszt, és értesíteni a panasztevőt a kivizsgálás eredményéről. 
Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az 
intézkedéssel, az intézkedés kézhez vételétől számított 8 napon belül az Otthon Fenntartójához 
fordulhat. A Fenntartó köteles a panaszt kivizsgálni, és annak eredményéről írásban tájékoztatni az 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát. 
 
 
8. A megállapodás megszűnése, a szolgáltatás biztosításának folytatása 
 
8.1 A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást annak mindkét fél általi aláírásától 
határozatlan időre kötik.  
 
8.2 Felek rögzítik, hogy a megállapodás megszüntetése történhet rendes felmondással 3 hónapos 
felmondási idővel, vagy közös megegyezéssel.  
 



8.3 Azonnali felmondásnak akkor van helye, ha valamelyik fél súlyosan felróható magatartása 
jogszabálysértésben, vagy nyilvánvaló szakmai hiányosságok alapján való feladatellátásban nyilvánul 
meg. 
 
8.4. Felmondásnak van helye akkor is, ha a Felek nem teljesítik jelen megállapodásban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott kötelezettségeiket. A Szolgáltató abban az esetben is felmondhatja a 
megállapodást, amennyiben a Megbízó a pénzügyi fedezet átutalásával kapcsolatos kötelezettségével 3 
hónapnál hosszabb késedelembe esik.  A felmondási idő ez esetben is 3 hónap.  
 
8.5. A felmondási idő alatt a Szolgáltatónak továbbra is gondoskodnia kell a gyermek ellátásáról. 
 
8.6. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés megszűnését követően a gyermek 
elhelyezéséről gondoskodik. 
 
8.7. A megállapodás által nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv valamint az egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
8.8. A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy törekszenek a vitás kérdések tárgyalásos 
úton történő rendezésére. Amennyiben ez mégsem járna eredménnyel, a vita eldöntése érdekében a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 
 
 
Jelen megállapodást Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a 
….…../2013. (……….) számú, valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……../2013. (….) számú határozatával hagyta jóvá, melyet a 
Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben-hagyólag írták alá. 
 
Budapest, 2013. szeptember  „         „ 
 
 
 
 

Pokorni Zoltán                dr. Bácskai János        
polgármester                                                                             polgármester  

Budapest Főváros XII. kerület        Budapest Főváros IX. kerület   
Hegyvidéki Önkormányzat                           Ferencváros Önkormányzata 

  
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
Ellenjegyeztem:      Ellenjegyeztem: 
 
Budapest Hegyvidék, 2013. „        „  Budapest Ferencváros, 2013. „              „  
 
               
               Szűtsné Kiss Zsuzsanna    Nyeste – Szabó Marianna 
a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője       pénzügyi irodavezető 
 
 

     

Melléklet: Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal által kiadott V-C-020/251/4/2012. számú 
jogerős működési engedély másolata 
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