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Készítette:    dr. Hosszú Károly irodavezető, Humánszolgáltatási iroda 
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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/1831-9/2013/XII. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Szolgáltatást 
nyújtó), valamint Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (a továbbiakban: Szolgáltatást 
igénybe vevő) között 2009. április 01. napján aláírt, valamint a 2012. május 03. napján 
módosított a gyermekjóléti alapellátás keretében fogyatékos gyermek bölcsődei ellátása 
tárgyban létrejött szerződés (a továbbiakban: Szerződés) módosítása 2013. december 31. napi 
hatállyal az alábbiak szerint indokolt: 

-  A szerződés 3.3 pontja a) bekezdése második francia bekezdésében rögzítésre kerül, 
hogy a Szolgáltatást igénybe vevő által vállalt további hozzájárulásként az ellátási 
szerződés időtartamára évenként 888.000,-Ft/fő, a felvett létszám függvényében. Az 
előzőekben a fenti összeg 450.000,-Ft/fő volt. Az emelésre azért volt szükség, mivel a 
bölcsőde fenntartási díjai emelkedtek. 

-  A szerződés 4. pontjában szervezeti átszervezés miatt a népjóléti osztályvezető 
szövegrész helyébe igazgatási osztályvezető, amíg a Népjóléti Osztály szövegrész 
helyébe Igazgatási Osztály szöveg lép. 

-  A szerződés 6. pontjában feltüntetésre kerül, hogy a szerződés mellékletét képezi a 
Szolgáltatást nyújtó részére Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatal által kiadott, 2012. április 04. napján jogerőre emelkedett V-C-020-
234/5/2012. számú működési engedély, ami szerint az intézmény 100 fő ellátására 
alkalmas. 

-  A szerződés 8. pontja szerint a Felek megállapodnak, hogy azt 2016. december 31. 
napjáig meghosszabbítját, valamint azt minden év október-november hónapjában 
felülvizsgálják, valamint igény és szükség szerinti módosításáról tárgyalásokat 
folytatnak. 

      
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szerződés módosítását Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata 2013. november 27. napján elfogadta. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 4. § p) pontja alapján 
a Képviselő-testület nem ruházhatja át azon hatáskörét, melyet törvény a Képviselő-testület át 
nem ruházható hatáskörébe utalja. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 122. §-a alapján a képviselő-testület az ellátási szerződés megkötését, a 
szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 
 
Mellékletek: 
1. Ellátási szerződés módosításának tervezete 
2. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata által kiállított határozat kivonat 
 
Budapest, 2013. november 29. 

   
        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  
 
1. elfogadja a …/2013. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező Ellátási szerződés 

módosítását Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával. 
   

Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

2. felkéri Polgármester Urat az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Szerződés aláírására.   
 

Határidő: 30 nap a szerződés aláírására  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
 

ELLÁTÁSI  SZERZ ŐDÉS MÓDOSÍTÁS 
( T E R V E Z E T )  

 
amely létrejött  
egyrészről: 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. 
adószám: 15730916-2-13 
statisztikai számjel: 15730916-8411-321-13 
törzskönyvi azonosító szám: 730918 
bankszámlaszám: 11742252-15393276 
képviselő neve: Szabó József polgármester 
továbbiakban mint, Önkormányzat  
 
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 mint Szolgáltatást nyújtó 
együttesen, a Felek között az alulírott napon az alábbiak szerint: 
 
Felek által 2009. április 01. napján l aláírt, valamint a 2012. május 03. napján módosított a 
gyermekjóléti alapellátás keretében fogyatékos gyermek bölcsődei ellátása tárgyban létrejött 
szerződést (továbbiakban a Szerződés) 2013. december 31. napi hatállyal közös 
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 
 
1. A Szerződés 3.3 pontja az alábbiak szerint módosul: 

„3.3 a) A szolgáltatás ellenértékét a felek az alábbi módon határozzák meg: 

� Magyarország mindenkori éves költségvetésében meghatározott állami 
normatív támogatás, 

� az Önkormányzat által vállalt további hozzájárulásként az ellátási 
szerződés időtartamára évenként 888.000,-Ft/fő, a felvett létszám 
függvényében, 

       b) A szolgáltatás megfizetésének módja:  

a felvett létszám függvényében a nevelési év végéig – augusztus 31-ig -
egy összegben a szolgáltatásról szóló számla ellenében az 
Önkormányzat átutalás útján megfizeti a 3.3 a) pontban meghatározott 
hozzájárulás összegét.” 

2. A szerződés 4. pontja 4.2. alpontjában a „népjóléti osztályvezető” szövegrész helyébe 
„igazgatási osztályvezető” szöveg lép. 
 
3. A szerződés 4. pontjának 4.4. és 4.5. alpontjaiban a „Népjóléti Osztály” szövegrész helyébe 
az „Igazgatási Osztály” szöveg lép. 
 
4. A Szerződés 6.1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„6.1.  A szerződés mellékletét képezi a Szolgáltatást nyújtó részére Budapest Főváros 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal által kiadott, 2012. április 04. napján 
jogerőre emelkedett V-C-020-234/5/2012. számú működési engedély, ami 
szerint az intézmény 100 fő ellátására alkalmas.” 



5. Felek megállapodnak, hogy a szerződést 2016. december 31-ig meghosszabbítják és a 
Szerződés 8.1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„8.1  Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést 2016. december 31. napjáig 
kötik. 

6. A Szerződés 8.2. pontjába az alábbi rendelkezés lép: 
„8.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést minden év október-

november hónapjában felülvizsgálják és az igény és szükség szerinti 
módosításáról tárgyalásokat folytatnak.” 

 
7. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényesek. 
8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  
Jelen szerződés 6, egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, melyet 
Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
írták alá. 
 
Budapest, 2013.  
 
…………………………………..… ……………………………………. 
 Budapest Főváros IX. Kerület Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
 Ferencváros Önkormányzata képviseletében 
 képviseletében Szabó József  
 Dr. Bácskai János polgármester 
 polgármester  
 
 
Ellenjegyzi: 
 
 
……………………………….                                …………………………………………. 
                Jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet 

 


