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Tárgy: Javaslat a Baptista 
Szeretetszolgálattal kötött ellátási 
szerződés megszűntetésére és új 
szerződés megkötésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya Önkormányzata 2008. novemberében kötött ellátási 
szerződést a Baptista Szeretszolgálat Alapítvánnyal 50 fős nappali melegedő szolgáltatás 
biztosítására. 
A szerződés értelmében a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány az ellátás biztosításáért 
anyagi támogatást nem kért, a szolgáltatásért a helyi médiában való megjelenését biztosítjuk. 
A Szeretszolgálat fenntartóváltás miatt az ellátási szerződés módosítását kérelmezte. 
A szolgáltatás biztosítását kerületünkben az Alapítványtól a Baptista Szeretetszolgálat 
Egyházi Jogi Személy (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 34/B.) a Magyar Baptista 
Egyház jogi személyként EJSZ 2008/2 sorszám alatt nyilvántartásba vett szervezeti egysége 
vette át. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést szeptember 22-i ülésén tárgyalta, és 
egyhangúan elfogadásra javasolta a korábbi ellátási szerződés megszüntetését, illetve az új 
fenntartóval a szerződés megkötését. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati 
javaslatokról. 

Határozati javaslat: 

1. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Baptista Szeretetegyház Alapítvánnyal Nappali Melegedő üzemeltetésére 
kötött ellátási szerződést a fenntartói és működtetési jogok átadása miatt 2010. 
szeptember 30-tól közös megegyezéssel megszünteti. 
Felkéri a Polgármestert az ellátási szerződés megszűntetésére. 

Határidő: 2010. november 15. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr.Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 



2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Nappali Melegedő üzemeltetésére - fenntartói és működtetési jogok 
átadása miatt - ellátási szerződést köt a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi 
Személlyel (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 34/B.) 2010. október 1-től 
határozatlan időre. 
Felkéri a Polgármestert az ellátási szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr.Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Budapest, 2010. október 6. 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 



ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNTETÉSE 

amely létrejött 
egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent 
László tér 29, törzsszám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámla száma: OTP Bank 
Nyrt. 11784009-15510000) képviseletében Kovács Róbert polgármester, mint Megbízó 
(továbbiakban: Megbízó) 

másrészről a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (2481 Velence, Pusztaszabolcsi út 3., 
Fejér megyei Bíróság nyilvántartásában nyilvántartási száma: 420., bejegyzési száma: 
Pk.62.047/1996, adószáma: 18485529-1-07, képviseletében: Szenczy Sándor, mint 
szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) 
együttesen, mint Szerződő Felek között a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 65/F. §-a alapján, az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízó és a Szolgáltató 2008. novemberében 
határozatlan idejű ellátási szerződést kötött, melynek alapján az Alapítvány a X. Kerület 
Bányai u. 1. sz. Nappali Melegedőjében hajléktalan személyek részére a nappali ellátását 
biztosította. A Megbízó vállalta, hogy a szociális tevékenységgel kapcsolatban 
megjelenési felületet biztosít a helyi médiában. 

2. A szerződő felek a közöttük létrejött ellátási szerződést 2010. szeptember 30. napjával 
a fenntartói és működtetési/üzemeltetési jogok átadása miatt közös megegyezéssel 
megszűntetik. 

3. Szerződő felek kijelentik, hogy egymással szemben semminemű követelésük nincs. 

Egyéb rendelkezések 

5. A Megbízó képviselője a 2/2010. sz. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján 
jogosult a szerződés aláírására. 

6. Az ellátási díj szerződés megszüntetéséről a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 
..../2010. (IX ) sz. határozatában döntött. 

7. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják 

Budapest, 2010. október.... 
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Megbízó Szolgáltató 
Kovács Róbert polgármester Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 

Szency Sándor elnök 

Ellenjegyezte Dr. Neszteli István jegyző megbízásából: 

Végh Erzsébet 
osztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Ehrenberger Krisztina Horváthné dr. Tóth Enikő 
főosztályvezető jogtanácsos 



Ellátási szerződés 

amely, létrejött egyrészről Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (székhelye: 
1111, Budapest, Budafoki út 34/B., a Magyarországi Baptista Egyház egyházi jogi 
személyként EJSZ 2008/02 sorszám alatt nyilvántartásba vett szervezeti egysége, adószáma: 
18264825-1-43, a magyar jogszabályok alapján és a Magyarországi Baptista Egyház 
Alapszabálya értelmében jogi személyiséggel rendelkező szervezet, egyházi jogi személy)., -
mint szociális szolgáltatást biztosító - képviseletében Miletics Marcell (a továbbiakban 
Szolgáltató), 

másrészről a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, 
Szent László tér 29, törzsszám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámla száma: OTP 
Bank Nyrt. 11784009-15510000) képviseletében Kovács Róbert polgármester, mint 
Megbízó (továbbiakban: Megbízó) 
között a mai napon az alábbi feltételekkel. 

1. A Szolgáltató az Utcafront Menedék X. kerület Bánya u. 1. sz. telephelyén 
hajléktalan személyek részére Nappali Melegedőt üzemeltet a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.) 65/F. § szerint. 

2. Az intézmény hajléktalanok nappali ellátására a Közép-Magyarországi Regionális 
Államigazgatási Hivatal által 90-396/12/2010 ügyiratszámon, 2010. június 16. napján 
kiadott működési engedéllyel rendelkezik. Az engedélyezett férőhelyek száma 50 fő. 

3. A Megbízó illetékességi területén élő ellátásra szoruló személy(ek) részére az ellátás 
biztosítása érdekében a szerződő felek az Sztv. 120. és 121. §-a alapján a jelen ellátási 
szerződést kötik határozatlan időre. 

4. E szerződés keretében Megbízó megbízza Szolgáltatót, hogy az általa beutalt ellátásra 
szoruló részére jelen szerződés 1. pontjában részletezett ellátást biztosítsa. Szolgáltató 
a megbízást elvállalja. 

5. A Szolgáltató az 1. pontban meghatározott szociális feladat ellátását, az annak szakmai 
tartalmára vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási és 
adatkezelési kötelezettségek, illetve az ellátásra jogosult érdekvédelmét szolgáló 
fórumra vonatkozó szabályok betartása mellett végzi, az azokban megkövetelt 
személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. 

6. A Megbízó vállalja, hogy a Szolgáltató részére szociális tevékenységével 
kapcsolatban, térítésmentesen, folyamatosan - a Szolgáltatótól érkező igényeknek 
megfelelően - megjelenési felületet biztosít a helyi médiában (Kőbányai Hírek, 
Szociális Kalauz, önkormányzat hivatalos honlapja). 

7. Szerződő felek kijelentik, hogy az ellátásra szoruló személyi térítési díjat nem fizet. 

8. Jelen szerződést bármelyik fél - külön indokolás nélkül - 1 hónap felmondási idővel 
felmondhatja. 



9. A Megbízó panasszal írásban fordulhat a Szolgáltató képviselője felé, aki a panaszt 
köteles 30. napon belül kivizsgálni, majd ennek eredményéről haladéktalanul 
értesíteni Megbízót. 

10. Szolgáltató évente egy alkalommal beszámol Megbízó felé az 1. pontban 
meghatározott szociális feladat ellátásával kapcsolatban. 

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Sztv. rendelkezései 
az irányadóak. 

12. Megbízó képviseletében eljáró személy a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (IX. .) számú határozata alapján 
jogosult a szerződés megkötésére. 

13. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2010. október 

Megbízó Szolgáltató 
Kovács Róbert polgármester Miletics Marcell 

Ellenjegyezte Dr. Neszteli István jegyző megbízásából: 

Végh Erzsébet 
osztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

Horváthné dr. Tóth Enikő 
jogtanácsos 



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 
Szervezési és Ügyviteli Főosztály 

Szervezési Osztály 

Kivonat a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén készült 
jegyzőkönyvből: 

Az ülés időpontja: 2010. szeptember 22. 

A kivonatot kapja: képviselő-testület 

475/2010. (IX. 22.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata 
(11 igen, egyhangú szavazattal) 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
Baptista Szeretetegyház Alapítvánnyal Nappali Melegedő üzemeltetésére kötött 
ellátási szerződést, a fenntartói és működtetési jogok átadása miatt 2010. szeptember 
30-tól közös megegyezéssel szüntesse meg és ugyanezen feladat ellátása érdekében 
2010. október 1-től, a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel határozatlan 
időre kössön ellátási szerződést. 
Kérje fel a Polgármestert a korábbi szerződés megszüntetésére és az új ellátási 
szerződés megkötésére. 

B u d a p e s t , 2010-10-12 

A kivonat hiteles: 

Korányiné Csősz Anna 
osztályvezető 


