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  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.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Ferencvárosban élő értelmi sérülteket gondozó szülők a múlt évben levélben keresték meg 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) 

azzal a kéréssel, hogy gyermekeik folyamatos 24 órás gondozásához átmeneti lakhatás 

biztosításával (időszakos elhelyezést tudjanak biztosítani a fokozott gondoskodást igénylő 

gyermekük számára) járuljon hozzá.  

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a rászorulók problémáit szem előtt tartva 435/2015. 

(XII.10.) számú határozatával döntött, hogy önként vállalt feladatként biztosítja a Lőrinci 

Gondozóház Szolgáltató Nonprofit Kft–vel kötött ellátási szerződésen keresztül a 

Ferencvárosban élő fogyatékos személyek támogatott lakhatását. 

 

A hivatkozott határozat alapján megkötött ellátási szerződés határozott időtartama 2016. 

december 31. napján lejár, melynek okán javasolom a Lőrinci Gondozóház Szolgáltató 

Nonprofit Kft -vel ellátási szerződés megkötését 2019. december 31-ig szóló időtartamra. 

 

A fogyatékos személyek részére nyújtott támogatott lakhatás szolgáltatásának ellenértéke 

havonta bruttó 120.000,-Ft, mely tartalmazza a férőhely fenntartásának és az intézménybe 

való bekerülés feltételét képező komplex szükségletfelmérésnek a díját. A felmérést a 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kijelölt szakmentor végzi. Az ellátás  

biztosításához szükséges fedezet a költségvetés 3362. számú „Esélyegyenlőségi feladatok” 

soron rendelkezésre áll. 

 

A szolgáltatást biztosító Lőrinci Gondozóház Szolgáltató Nonprofit Kft szerződés szerint 

teljesítette a férőhely biztosítását a kilencedik kerületi illetőséggel rendelkező fogyatékos 

személyek számára.  

A szolgáltatás kihasználtsága az alábbiak szerint alakult: 

2016 komplex szükségletfelmérés 

fő 

lakhatás biztosítása fő 

Január 2 fő 0 fő 

Február 4 fő 0 fő 

Március 2 fő 2 fő 

Április 1 fő 2 fő 

Május 0 fő 2 fő 

Június 0 fő 3 fő 

Július 0 fő 3 fő 

Augusztus 0 fő 2 fő 

Szeptember 0 fő 2 fő 

Az előterjesztéshez mellékelem az Ellátási Szerződés tervezetét. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

 

Mellékletek: 1. számú Melléklet: Ellátási Szerződés tervezet 

  2. számú melléklet: Működési engedély 

 

Budapest, 2016. november 10. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 



 

Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

1. a Ferencvárosban élő fogyatékos személyek támogatott lakhatására a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó, szakosított ellátást mint önként vállalt feladatot 

továbbra is ellátja, ennek biztosítása érdekében jóváhagyja és megköti a Lőrinci 

Gondozóház Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a …/2016. számú előterjesztés mellékletét 

képező ellátási szerződést, és felkéri a Polgármester Urat annak aláírására.  

 

Határidő: 2016. november 17. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 

 

2. felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy a ……./2016. számú előterjesztés első számú 

mellékletében szereplő ellátási szerződés szerinti azonos tartalommal 2017. január 

01.-2019. december 31-ig szóló időtartamra megkösse a Lőrinci Gondozóház 

Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel a támogatott lakhatásra vonatkozó ellátási szerződést. 

 

Határidő: 2016. november 17. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. számú melléklet 

 

 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

amely létrejött egyrészről  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám: 

735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43) képviseletében 

dr. Bácskai János polgármester (a továbbiakban: Megbízó),  

 

másrészről 

Lőrinci Gondozóház Szolgáltató Nonprofit Kft (képviseletében: Zoltay András ügyvezető, 

székhely: 1183 Budapest, Kiss János u. 38, adószám: 24290195-1-43, Fővárosi Bíróság 

cégbejegyzésének száma: 01-09-170182, lakóotthonra vonatkozó működési engedélyek 

száma: V-C-020/61-3/2012, ágazati azonosítószámok: S0296071 mint szolgáltatást végző (a 

továbbiakban: Szolgáltatást végző) 

között (a továbbiakban: Szerződő Felek), alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 

1. A szerződés tárgya 

1.1. A Megbízó megbízása alapján a Szolgáltatást végző vállalja, hogy a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 75.§-ban, valamint a személyes 

gondoskodást végző szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 110. §-ban foglalt követelményeknek megfelelően a 

támogatott lakhatás keretein belül egy fő, Ferencvárosban bejelentett lakóhellyel rendelkező 

tizennyolcadik életévét betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, ön-, vagy 

közveszélyes magatartást nem tanúsító fogyatékos személy részére az életkornak, egészségi 

állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, 

illetve elősegítése érdekében időszakos illetve átmeneti ellátást biztosít. 

 

1.2. A Szolgáltatást végző az 1.1. pontban meghatározott férőhelyszám feltöltése 

vonatkozásában a férőhely feltöltéséről az Önkormányzat igénye szerint, a Ferencvárosi 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága jelzése alapján gondoskodik. 

 

1.3. Amennyiben Szolgáltatást végző az 1.1. pontban foglalt férőhelyszámra vonatkozó 

elhelyezési keretet kimerítette – szabad férőhely kapacitása függvényében – további 

férőhelyen is biztosíthat ellátást a ferencvárosi érintettek számára. E férőhelyek 

vonatkozásában az Önkormányzat felé nem élhet anyagi követeléssel. 

 

1.4. Az 1.1. pontban meghatározottak biztosításával a Megbízó a ………./2016 (XI.17.) sz. 

KT határozatában önként vállalt feladatát látja el. 

 

1.5. Az 1.1. pontban meghatározott ellátási forma: az Szt. 75. § szerinti személyes 

gondoskodást végző ellátás, mely az Szt. 57. § (2) bekezdés e) pontja alapján szakosított 

ellátás körébe tartozó támogatott lakhatás, fogyatékos személyek részére.  

 

1.6. A jelen szerződés alapján a Szolgáltatást végző ellátási területe: Magyarország 

közigazgatási területe. 

 

1.7. A Szolgáltatást végző az 1.1. pontban meghatározott szakosított ellátást a Lőrinci 

Gondozóház Szolgáltató Nonprofit Kft fenntartásában működő Lőrinci Gondozóház 

(székhelyen nyújtott szolgáltatás címe: 1183 Budapest, Kiss János u. 36, ágazati azonosítója: 

S0296071, férőhelyszám: 9 fő) elnevezésű szociális intézményben nyújtja.  

 



2. A szerződés tartalma 

 

2.1. Szolgáltatást végző jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás megszervezéséről és 

biztosításáról saját szakemberei útján gondoskodik. 

 

2.2. Szolgáltatást végző jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal – egyben nyilatkozik 

– arra vonatkozóan, hogy e szerződésben foglalt és vállalt kötelezettségei elsősorban a 

szolgáltatást ténylegesen végző intézménye és szakemberei vonatkozásában kötelezőek, 

azonban azok nem teljesítése a Szolgáltatást végző – mint szerződő fél – felelősségét 

alapozzák meg. 

 

2.3. Szolgáltatást végző a szolgáltatást biztosító szakemberek képzését, továbbképzését, 

díjazását saját költségén látja el. 

 

2.4. A Szolgáltatást végző képviselője a jelen szerződésben nyilatkozatot tesz arra 

vonatkozóan, hogy az 1.1. pontban meghatározott szociális szakosított ellátásra vonatkozó 

külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, valamint nyilvántartási kötelezettségeket 

ismeri, és azokat maradéktalanul betartja, valamint a 2.1. pontban meghatározott személyi 

körrel is betartatja. 

 

2.5. A Szolgáltatást végző az ellátottak adatainak vonatkozásában az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint 

az ellátottak érdekében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseit betartja, valamint a 2.1. pontban 

meghatározott személyi kör vonatkozásában betartatja. 

 

2.6. Szolgáltatást végző tevékenysége ellátása során érvényre juttatja a Szociális Munka 

Etikai Kódexében foglalt követelményeket is. 

 

2.7. Szolgáltatást végző jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatáshoz kapcsolódó – 

jogszabályokban nevesített – adatszolgáltatási kötelezettségét a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően teljesíti, az előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, megszabott 

határidőben és meghatározott módon térítésmentesen köteles szolgáltatni. 

 

2.8. Szolgáltatást végző köteles jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatásának biztosítása 

során a szolgáltatásokat igénybe vevők és törvényes képviselőik felé fennálló – a 

jogszabályokban nevesített – kötelezettségeinek eleget tenni. 

 

2.9. A szolgáltatásban részesülőktől érkező, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panasz 

esetén a Szolgáltatást végző köteles azt kivizsgálni, valamint írásban tájékoztatni a Megbízót 

a panasz megalapozottságáról. Amennyiben 1 hónapon belül több panasz érkezik a 

szolgáltatásra vonatkozóan, a Megbízó maga intézkedik a panaszok kivizsgálásáról. Ennek 

elősegítése érdekében a Szolgáltatást végző kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges 

információkat, valamint tájékoztatást a Megbízó részére megadja.  

 

3. Szerződés időtartama, fizetési feltételek 

 

3.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 1.1. pontjában 

meghatározott feladatra 2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig meghatározott 

időre kötnek szerződést. 

 

3.2. A Megbízó vállalja, hogy a Szolgáltatást végző részére az 1.1. pontban meghatározott 

fogyatékos személyek részére nyújtott támogatott lakhatás szolgáltatás ellenértékére a 

fenntartott férőhelyért cserébe havonta bruttó 120.000,-Ft, azaz: Egyszáz húszezer forint 



szolgáltatási ellenértéket biztosít a Megbízó elfogadott költségvetésében szereplő 3362. 

Esélyegyenlőségi feladatok költségvetési sor terhére. 

 

3.3. A Szerződő Felek az ÁFA tv. 58. §.-nak megfelelően határozott időszaki elszámolásban 

állapodnak meg. Az elszámolási időszak naptári hónapoknak megfelelő időtartam.  

 

3.4. A Szolgáltatást végző a számlát az igénybevételi napló hó végi összesítője alapján a 

tárgyhónapot követően jogosult kiállítani és 15. munkanapig juttatja el azt Megbízó részére. 

Amennyiben számlakifogás nem merül fel, a Megbízó a számla ellenértékét a számla 

kiállítását követő 30 napon belül átutalással teljesíti a Szolgáltatást végző OTP Bank NyRT 

pénzintézetnél vezetett 11718048-20000349 számú számlaszámára. A Megbízó előleget nem 

fizet.  

 

3.5. A Megbízó részéről a teljesítés igazolására a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatósága vezetője általi szakmai teljesítésigazolást követően a 

Humánszolgáltatási Iroda vezetője jogosult.   

 

4. Egyéb, a szolgáltatáshoz kapcsolódó kötelezettség: 

 

4.1. A Szolgáltatást végző a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladat ellátásáról 

évente egy alkalommal, a tárgyév december 31. napjáig írásban a Megbízó illetékes szakmai 

bizottságának a szakmai és pénzügyi teljesítésről köteles beszámolni. A beszámoló 

tartalmazza különösen: 

a szolgáltatásban eltöltött napok számának alakulását; 

a szolgáltatások megvalósulásának elemeit; 

az esetleges jövőbeni fejlesztési irányokat; 

az önkormányzat által fizetett szolgáltatási ellenérték felhasználását. 

 

4.2. Szolgáltatást végző vállalja továbbá, hogy a 4.1. pontban foglalt beszámolási 

kötelezettségén felül az Önkormányzat szakmai munkájának elősegítése érdekében – annak 

illetékes szerve megkeresése esetén – szükség szerint szakmai információkat nyújt. 

 

5. A Szerződés felmondása 

 

5.1. A szerződés felmondását írásban kell kezdeményezni. 

 

5.2. Bármelyik fél jogosult a szerződést 3 hónapos felmondási határidővel indokolás nélkül 

felmondani a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával. 

 

5.3. A Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Szolgáltatást 

végző jelen szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi, így különösen: 

 

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

b) a jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott beszámolási kötelezettségének Megbízó 

írásbeli felszólítását követő 10 napon belül nem tesz eleget. 

 

5.4.A szerződés Szolgáltatást végző általi szerződésszegéséből eredő felmondása esetén 

Megbízó a szolgáltatást más szolgáltató útján biztosítja, melynek költségeit Szolgáltatást 

végzőre terheli. 

 

5.5. Bármely, jelen szerződésben meghatározott kötelezettsége Szolgáltatást végzőnek 

felróható késedelmes teljesítése esetén a Megbízó késedelmi kötbér felszámításra jogosult, 

melynek összegét késedelmes naponként 10.000 forintban állapítják meg Felek. A késedelmi 

kötbér fizetése nem mentesíti Szolgáltatást végzőt a jelen szerződés alapján fennálló teljesítési 



kötelezettsége alól. Megbízó a kötbérigényét kötbérszámla kibocsátásával érvényesíti. Ez 

esetben az ellenszolgáltatás (díj) összegére vonatkozó számlát Megbízó csak a kötbér-számla 

Szolgáltatást végző általi kiegyenlítését követően köteles kiegyenlíteni. Amennyiben 

Megbízónak a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Szolgáltatást végzővel 

szemben külön érvényesíteni. 

 

5.6. A Szolgáltatást végző a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a 

Megbízó jelen szerződés 3.4. pontjában meghatározott fizetési kötelezettségének a 

Szolgáltatást végző írásbeli felszólítását követő 15 napon belül nem tesz eleget. 

 

5.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai, szakmai 

kérdésekben a hatályos ágazati, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók. 

 

A jelen szerződés 4 számozott oldalból áll, készült 6 eredeti példányban. 

 

Jelen szerződést a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-

testülete …/2016. (XI.17.)  számú határozatában hagyta jóvá, és a Szerződő Felek mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írták alá. 

 

Budapest, 201….. 

          

Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata  

képviseletében 

 

 

dr. Bácskai János 

polgármester 

  

Lőrinci Gondozóház Szolgáltató 

Nonprofit Kft  

képviseletében 

 

 

Zoltay András 

ügyvezető 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

… ……………………. 

Nyeste – Szabó Marianna 

pénzügyi irodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet







 
 

 

 

 

 

 

 


