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Iktatószám: Kp/1855/2014/XII. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint önként vállalt feladatot az Önkormányzat a 
2013. évben ellátási szerződés útján látta el, ami által 57 + - 20 személy számára nyílt 
lehetőség a szolgáltatás igénybevételére. A szolgáltatóval megkötött ellátási szerződés 2013. 
december 31. napján járt le. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 321/2013. 
(XII.12.) számú határozatában úgy döntött, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint 
önként vállalt feladatot 2014. január 1.-2014. december 31. közötti időszakban is el kívánja 
látni ellátási szerződés útján el, és jóváhagyja az ellátási szerződés tervezetét. 
 
A döntés időpontjában az ellátási szerződés megkötésre vonatkozó ajánlattételi eljárás 
eredménye még nem volt ismert. 
 
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú 
polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés alapján a szolgáltatás biztosítására 2013. 
decemberben lefolytatott ajánlattételi felhívás eredménytelenül zárult, mivel a beérkezett 
egyetlen ajánlat érvénytelen volt. 
 
Az ellátás folytonosságának biztosítása érdekében, valamint arra tekintettel, hogy az önként 
vállalt feladat biztosításról a képviselő-testület döntött, polgármester úr engedélyezte, hogy 
2014. március 15-ig, a lefolytatandó új eljárás eredményéig a Képviselő-testület által 
jóváhagyott tartalommal, a korábbi szolgáltatóval a 2013-as árakon az erre vonatkozó 
szerződés megkötésre kerüljön. 
 
A kialakult helyzetre tekintettel megtörtént annak vizsgálata is, hogy az Önkormányzat a 
feladatot el tudná-e látni saját erőforrásokkal, ellátási szerződés megkötése nélkül. Ezen 
vizsgálat eredményeként megállapításra került, hogy ezt jelenleg nem tudjuk megtenni, 
melynek okai a következőek: 
 

• A szolgáltatásra a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 
(FESZGYI) jelenleg nem rendelkezik működési engedéllyel. Amennyiben a 
FESZGYI látná el a szolgáltatást, akkor az előzetes kalkulációk szerint ez összesen évi 
15 millió forint költséggel járna, míg az ellátási szerződés útján történő szolgáltatás 
biztosítása 2013.-ban mindösszesen 4 millió forintba került.  

 
• Megvizsgálásra került az is, hogy az állandó éjszakai telefonos ügyelettel rendelkező 

Ferencvárosi Közterület Felügyelet el tudná-e látni a feladatot. Előbbiek akadályát 
képezték a személyi feltételek hiánya, illetve a tevékenység működési engedélyhez 
kötöttsége. 

 
 



Az előző pályázati eljárás eredménytelenségére tekintettel a korábbi felhívás szakmai 
tartalma, és a megkötendő szerződés tervezete is átdolgozásra került, annak érdekében, hogy 
az ellátás modernebb eszközökkel és egyszerűbb pénzügyi/számlázási konstrukcióban 
történjen. Az átdolgozott szerződéstervezet főbb tartalmi elemei a következőek lennének: 
 

• A készülékeket továbbra is bérelné az önkormányzat, tekintettel arra, hogy így a 
készülékek meghibásodásával együtt járó javítási költségek, vagy esetleges csere 
költségek ne minket terheljenek. 

 

• Modernebb és mobilabb, GSM alapon működő készülékek kerülnének beszerzésre, 
melyek nem igényelnek külön beszerelést, illetve leszerelést, valamint használatuk 
egyszerűbb, és többletfunkciókkal is rendelkeznek. 

 

• A készülékek bérletén kívül az állandó diszpécserszolgálat működtetése alapelvárás, 
azonban ennek ellátása döntésünktől függően vagy havi átalánydíjért, vagy 
riasztásonként fizetendő fix összegért történne. 

 

• A korábbi 57 + - 20 készülék helyett a szerződés nem tartalmazná a konkrét 
mennyiséget, mivel ennek biztosításról minden azt igénylő, és arra rászoruló részére 
döntöttünk. 

 

• A szerződés időtartama változatlanul 1 év lenne, azonban a későbbi szerződéskötésre 
tekintettel ennek lejárta 2015. február 28-a lesz. 

 
Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a házi segítségnyújtás önként vállat feladatként 
történő biztosításról 2014. december 31-ig döntött, illetve arra, hogy a korábban jóváhagyott 
ellátási szerződés tervezetétől eltérő, fentebb részletezett tartalmi elemekkel kerülne a 
szerződés megkötésre, ezért szükséges lenne a 321/2013. (XII. 12.) számú határozat 
módosítása. 
 
A szerződés tervezetét elkészítettük, azonban előfordulhat, hogy ajánlattevőnként 
változhatnak az általuk alkalmazott és elfogadott sajátos szerződési tartalmi elemek, ezért 
javasolom, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel polgármester urat az elfogadott tervezet 
lényeges tartalmi elemeit nem érintő esetleges változtatásokra. 
 
A határozati javaslatok elfogadása esetén a szolgáltatás minőségét növelve, a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást új, és korszerűbb jelzőkészülékkel biztosíthatnánk a rászorulók részére. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és 
a határozati javaslat elfogadására. 
 
Budapest, 2014. február 06. 
 

                Formanek Gyula s.k. 
        alpolgármester 
 

Mellékletek: 
 

1. számú: ellátási szerződés tervezete 
 
 



 
Határozati javaslat: 

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

1.  a 321/2013 (XII.12.) határozat 1. pontjában a 2014. december 31-ei dátumot 2015. 
február 28-ra módosítja. 

 
Határid ő: 2014. február 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
2. a 321/2013. (XII. 12.) számú határozat 2. pontját visszavonja, és jóváhagyja a 

…../2014 számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező ellátási szerződés 
tervezetet. 
 
Határid ő: 2014. február 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

3. felhatalmazza a polgármester urat, hogy a végleges szerződést - a jóváhagyott 
szerződéstervezet lényeges tartalmi elemeit nem érintő esetlegesen szükséges 
változtatások átvezetését követően - megkösse. 
 
Határid ő: 2014. február 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 



1. számú melléklet 
 

ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
(tervezet) 

 
amely létrejött egyrészről 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely: 1092 Budapest, 
Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, képviseli: dr. Bácskai János polgármester), 
továbbiakban Önkormányzat 
 
másrészről 
a ………………. (székhely:  …………………, cégjegyzékszám: ………………., adószám: 
…………………., bankszámlaszám: ………………….., képviseli: …………………), 
továbbiakban Szolgáltató, 
 
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § (1) bekezdése és 121. § (1) bekezdése alapján. 
 

1. A szerződés tárgya 
 
A szerződés tárgya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat közigazgatási 
területén jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtása, melynek keretein belül 
GSM alapon működő távriasztó és segélyhívó készülékek valamint tartozékainak az 
Önkormányzatnak a Szolgáltatótól történő bérlése - az igénylők számától függő 
mennyiségben, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása a Szolgáltató általi 
diszpécserszolgálat és vonuló szolgálat 0-24 órás működtetésével. 
 

2. A szerződés időtartama 
 
Felek jelen szerződést határozott időre, 2014. március 01. napjától 2015. február 28. napjáig 
kötik. 

 
3. Felek jogai és kötelezettségei 

 
3.1. Szolgáltató az Önkormányzat igényei szerinti mennyiségben bérbe adja a tulajdonát 
képező …….. típusú, vagy azzal azonos műszaki paraméterekkel rendelkező GSM alapon 
működő távriasztó és segélyhívó készülékeket azok tartozékaival együtt Önkormányzat 
részére. 
 
3.2. Szolgáltató köteles az Önkormányzat jelzését követő 3 napon belül a megadott 
személyeknek a jelzőkészülékeket működőképes állapotban átadni, egyidejűleg az eszközt 
beüzemelni, és az átvevők részére részletes tájékoztatást adni annak használatáról. 
 
3.3. Az átadásról és a tájékoztatás tényéről Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az 
átvevővel is alá kell írattatni. Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát minden hónap végén 
az elszámolással együtt köteles megküldeni Önkormányzat részére. 
 
3.4.  Szolgáltató a készülékek meghibásodása esetén 24 órán belül köteles azt kicserélni, és 
amennyiben a biztosított készülék típusa eltér a korábbitól, úgy annak használatáról ismételt 
tájékoztatást adni átvevő részére. 
 



3.5.  Azon készülékekért - amelyeket nem a hónap kezdőnapjától biztosít- az átadás 
hónapjában a havidíj időarányos felszámításra jogosult Szolgáltató. 
 
3.6. Amennyiben az átvevő a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra nem tart igényt, vagy 
arra való jogosultságát elveszti, úgy Önkormányzat jelzése alapján Szolgáltató a 
jelzőkészüléket az értesítéstől számított 1 munkanapon belül köteles átvevőtől visszavenni. 
Amennyiben ennek a kötelezettségének önhibáján kívül nem tesz eleget Szolgáltató, úgy 
további bérleti díjat a készülék után nem jogosult felszámítani. Előbbi esetben az értesítést 
követő 2. munkanapig a havidíj időarányos felszámításra jogosult Szolgáltató. 
 
3.7.  A diszpécserszolgálat működtetésre 0-24 órában köteles Szolgáltató. 
 
3.8.  Riasztás esetén Szolgáltató a következő intézkedések megtételére köteles: 

a) a jelzést követő 30 percen belül kivonulás a jelzés helyszínére, 
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében a szükséges azonnali 

intézkedések megtétele, szociális ellátás körében a szükséges (helyszínen elvégezhető) 
beavatkozások elvégzése, orvosi ügyelet hívása, egyéb egészségügyi vagy szociális 
ellátás kezdeményezése, 

c) szükség esetén a jogosult kórházba szállításáról történő intézkedés, 
d) a tevékenységéről és intézkedéséről a helyszínen eseménynapló kiállítása (ennek 1 

példánya a helyszínen marad). 
 
3.9. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során és azt követően is minden 
a jogszabály által előírt, a használók személyes adataihoz vagy különleges adataihoz fűződő 
jogot tiszteletben tart és azokat bizalmasan kezeli. E kötelezettség munkavállalói, illetve a 
vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek általi megsértése esetén a 
jogsértés következményeiért a Szolgáltató, mint sajátjaként elkövetett kötelezettségszegésért 
felel. 
 
3.10. Szolgáltató a 3.9. pontban foglaltakkal összefüggésben vállalja, hogy a szolgáltatást 
igénybe vevőktől írásbeli hozzájárulásukat kéri ahhoz, hogy adataikat a Szolgáltató a 
szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben megismerje és kezelje. 
 
3.11.  A Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés megszűnését követő 30 napon belül szakmai 
beszámolót nyújt be tapasztalatairól, illetetve jelen szerződés alapján ellátott tevékenységéről 
az Önkormányzatnak. 
 
3.12.  Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás működtetéséhez szükséges engedélyekkel és 
feltételekkel rendelkezik, illetve hogy amennyiben bármilyen az ellátás zavartalan biztosítást 
veszélyeztető körülmény merülne fel, úgy arról haladéktalanul értesíti Önkormányzatot. 
 
3.13. Szolgáltató a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságától 
átveszi az általuk eddig őrzött, szolgáltatást igénylők lakáskulcsait, és gondoskodik azok 
felelős őrzésről. Az ellátást újonnan igénybe vevők lakáskulcsainak felelős őrzése szintén 
Szolgáltató kötelezettsége. 
 

4.  Fizetési feltételek 
 
4.1. A szerződésesben foglalt szolgáltatások hiánytalan és hibátlan elvégzéséért 
megállapított díj egységárai az alábbiak: 
 
 
 



Készülék bérleti díja (havonta/db) ellátás havi átalánydíja 
  
 
VAGY 
 
Készülék bérleti díja (havonta/db) kivonulásonkénti összeg 
  
 
4.2. Szolgáltató az ellátás biztosítása ellenében a 4.1. pontban foglaltakon kívül külön díjat 
nem számíthat fel sem Önkormányzat, sem pedig az ellátást igénybe vevők részére. 
 
4.3. Felek az Áfa tv. 58. §-nak megfelelően határozott időszaki elszámolásban állapodnak 
meg. Az elszámolási időszak naptári hónapnak megfelelő időtartam. A Szolgáltató a számlát, 
tárgyhónapot követő 15. munkanapig juttatja el az Önkormányzat részére, az Önkormányzat 
által kiállított teljesítésigazolás alapján. 
 
4.4. Az Önkormányzat részéről a teljesítés igazolására a Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága vezetője általi kiállított szakmai teljesítésigazolás 
alapján követően a Humánszolgáltatási Iroda vezetője, dr. Hosszú Károly irodavezető 
jogosult. 
 
4.5. A Szolgáltatónak a számlán fizetési határidőként, és teljesítési időpontként tárgyhót 
követő 30. napot kell feltüntetnie. A Szolgáltatónak a számlán 2014. július havi elszámolástól 
kezdődően, teljesítési időpontként a tárgyhó utolsó napját kell feltüntetnie. Amennyiben 
számlakifogás nem merül fel, az Önkormányzat a számla ellenértékét a számlán szereplő 
fizetési határidőn belül átutalással teljesíti. 
 
4.6. Az Önkormányzat előleget nem fizet.  
 

5. Biztosítékok 
 
5.1. Önkormányzat fizetési késedelme esetén Szolgáltató a Ptk. 301/B § (2) bekezdésében 
meghatározott késedelmi kamat érvényesítésére jogosult. 
 
5.2.  Bármely, jelen szerződésben meghatározott kötelezettsége Szolgáltatónak felróható 
késedelmes teljesítése esetén Önkormányzat késedelmi kötbér felszámításra jogosult, 
melynek összegét késedelmi naponként 20.000 forintban állapítják meg Felek. 
 
5.3. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Szolgáltatót a teljesítési alól. 
 
5.4.  Önkormányzat a kötbérigényét kötbérszámla kibocsátásával érvényesíti. Amennyiben 
Önkormányzatnak a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Szolgáltatóval 
szemben külön érvényesíteni. 
 
 

6. A szerződés megszüntetése 
 
6.1.  Bármelyik fél jogosult a szerződést 3 hónapos felmondási határidővel indokolás nélkül 
felmondani a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával. 
 
6.2. Bármelyik fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal – 
írásbeli nyilatkozatban – a szerződést felmondani. Ezt megalapozó oknak minősül különösen, 
amennyiben: 



 
a) ha Szolgáltató a jelen szerződésben rögzített bármely intézkedési kötelezettségét az 

Önkormányzat írásbeli figyelmeztetését követő 60 napon belül ismételten megszegi, 
b) ha Önkormányzat az esedékes díjtartozását, a Szolgáltató ismételt írásbeli felszólítását 

követő 15 napon belül sem egyenlíti ki. 
 

7.  Kapcsolattartás 
 
Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik: 
 
Önkormányzat részéről: 

Név: Gedeon Andor  
Beosztás: igazgató (FESZGYI) 
Elérhetőségei:  

 
 
Szolgáltató részéről: 

Név:  
Beosztás:  
Elérhetőségei:  

 
8. Vegyes rendelkezések 

 
8.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban 
tárgyalásos úton kísérelik meg rendezni. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók. 
 
8.2. Felek rögzítik, hogy közöttük a szerződés az Önkormányzat beszerzési eljárásában 
keletkezett iratokban szereplő, különösen az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatban 
megjelölt műszaki követelményeknek megfelelő tartalommal jön létre, amely dokumentumok 
a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik s jelen szerződés tartalma csak ezen 
dokumentumok tartalmával együtt értelmezhető. 
 
8.3. Felek rögzítik, hogy a használók részéről érkező esetleges panaszokat a Ferencvárosi Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága vizsgálja ki és arról tájékoztatja az Önkormányzatot és a 
Szolgáltatót. 
 
8.4.  Felek a szerződést elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják 
alá. 
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