
 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 

       Iktató szám: 235/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. november 17-i ülésére 

 
 
Tárgy:   Javaslat ellátási szerződés módosítására 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre, Humánszolgáltatási Iroda 
Halmai András, Humánszolgáltatási Iroda 

 

Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
2022. november 16. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bodrogai Tibor 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.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Ferencváros 

Önkormányzata) Képviselő-testületének 389/2017. (XII.14.) számú határozata, valamint 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 393/2017. (XI.29.) számú 

határozata alapján Ferencváros Önkormányzata ellátási szerződést kötött Szigetszentmiklós 

Város Önkormányzatával szigetszentmiklósi illetőségű gyermekek átmeneti gondozásának 

biztosítása kapcsán két férőhely tekintetében (az ellátási szerződést jelen előterjesztés 2. 

számú melléklete tartalmazza).  

 

Az ellátási szerződés értelmében Ferencváros Önkormányzata az általa fenntartott 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Gyermekek Átmeneti 

Otthonában nyújt személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást, azon 

belül gyermekek átmeneti otthona ellátást két fő Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

által megnevezett 0-18 éves korú gyermek részére. 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata által vállalt szolgáltatási díjként az ellátási 

szerződés időtartamára évenként a 1.200.000,- Ft/fő/év szolgáltatási díj került megállapításra.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő—testületet arról, hogy az előző időszakban nem vette 

igénybe szigetszentmiklósi lakóhelyű gyermek az ellátást, valamint arról, hogy az ellátási 

kötelem az intézményt nem terheli meg, a szükséges szakmai háttér és infrastruktúra 

rendelkezésre áll. 

 

Az előzetes egyeztetések szerint a 2023. évtől a szolgáltatás ellenértéke 2.000.000,- Ft/fő/év-

re emelkedne, melyen felül a tényleges igénybevétel napjai után 5.000,-Ft/fő térítési díj 

kerülne megfizetésre. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata részéről érkezett megkeresés 

alapján készített módosítás szerint a szerződés határozatlan időre szólna. 

 

A két település hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei előzetesen egyeztetettek és jelen 

előterjesztés mellékletében szereplő szerződés módosítás elfogadása alapján határozatlan 

ideig továbbra is lehetőség lesz két fő szigetszentmiklósi illetőségű gyermek részére a 

gyermekek átmeneti otthona biztosítására a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatósága Gyermekek Átmeneti Otthonában. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

Mellékletek: 1. számú Melléklet: Ellátási Szerződés módosításának tervezete 

2. számú Melléklet: 389/2017. (XII.14.) számú határozat alapján aláírt ellátási 

szerződés 

 

Budapest, 2022. november 3. 

 

 Baranyi Krisztina s.k. h. 

 polgármester 

 Reiner Roland s.k. 

 alpolgármester 



Határozati javaslat 

 

 

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

hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a 389/2017. (XII.14.) számú határozata 

alapján kötött ellátási szerződést a …/2022. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 

szerződéstervezet szerinti tartalommal módosítja és felkéri a Polgármestert annak aláírására.  

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

 

 

       
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS  

I. számú módosítása 

 

 

amely létrejött egyrészről  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi 

azonosító szám: 735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 

15735722-2-43, bankszámlaszám: 10401196-00028977-00000005, képviseletében 

eljár Baranyi Krisztina polgármester,  a továbbiakban: Fenntartó) 

 

másrészről  

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám: 730918, 

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.; adószám: 15730916-2-13, 

bankszámlaszám: 11742252-15393276; képviseletében eljár Nagy János 

polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

(továbbiakban együtt: Felek) 

 

között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 

 

Fenntartó Képviselő-testületének 389/2017. (XII.14.) számú határozata, valamint 

Önkormányzat Képviselő-testületének 393/2017. (XI.29.) számú határozata alapján 

Felek ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, melyben 

megállapodtak arról, hogy az Önkormányzat számára Fenntartó a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást, azon belül gyermekek 

átmeneti otthona ellátást nyújt két fő 0-18 éves gyermek részére. Nevezett Szerződés 

9.1. pontja szerint az 2022. december 31. napján hatályát veszti. 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (… . …) 

számú, valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének …/2022. (… . …) számú határozata alapján Felek a Szerződést 

közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

 

1. A Szerződés 3.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

 

„3.3. Felek jelen szerződés alapján, az Átmeneti gondozás biztosításához a 

szolgáltatás ellenértékét 2.000.000,- Ft/év/fő azaz Kettőmillió forint/év/fő 

összegben határozzák meg. A tényleges igénybevétel napjai után Fenntartó 

további 5.000,- Ft/nap/fő szolgáltatási díjra jogosult.” 

 

2. A Szerződés 8.1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

 

„8.1.2. Fenntartó részéről: 

 

 Szilágyi Imre irodavezető 

 Halmai András irodavezető-helyettes 

 

 Telefon:  +36-1/215-1077/320 



 E-mail:  humanszolg@ferencvaros.hu” 

 

 

3. A Szerződés 9.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

 

„9.1. Felek jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladatra 2018. január 1. 

napjától határozatlan időre kötnek szerződést.” 

 

4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 

hatályban maradnak. 

 

5. Jelen módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak.  

 

Felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt 2 (azaz kettő) oldal terjedelemben és 6 (azaz hat) eredeti példányban 

jóváhagyólag írják alá. 

 

Budapest, 2022. ………………..                Szigetszentmiklós, 2022. ………….. 

 

 

 

……………………………… 

Baranyi Krisztina 

polgármester 

Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 

Fenntartó 

……………………………… 

Nagy János 

polgármester 

Szigetszentmiklós Város  

Önkormányzata 

 

 

 

 

Budapest 2022. …      Jogilag ellenjegyzem: 

         Kelt: Szigetszentmiklós, 2022.  ….. 

Pénzügyi ellenjegyző:                                                                    …………………………. 

………………………                                                           dr. Ragó Ferenc  

  Romhányi Ildikó                                                                jogász 

   irodavezető 

  Pénzügyi Iroda                                                                     Pénzügyileg ellenjegyezem: 
Kelt: Szigetszentmiklós, 2022. … 

 

…………………………. 

Jobbágy Csilla  
Pénzügyi Osztályvezető 

  

 

 

 

 

 


