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korábban ellátott szociális alapszolgáltatásokat (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
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KŐBÁNYAI S~IVÁRVÁNY 
NONPROFIT KFT 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

ELLÁTÁSISZERZŐDÉS 

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY 
NONPROFIT KFT 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

ELLÁTÁSISZERZŐDÉS 



ELLÁTÁSISZERZÖDÉS 

amely létrejött 

egyrészről a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, 
Szent László tér 29., törzsszáma: 510008, 
adószáma: 15510000-2-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank NyRt. 
11784009-1551 0000) képviseletében . 
Verbai Lajos polgármester, mint szociális 
ellátásra kötelezett (továbbiakban: 
Önkormányzat), 

másrészről a Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft (adatai a szerződés 4. 
pontjában találhatóak) képviseletében 
Lajtai Perenené ügyvezető, mint szociális 
szolgáltatást végző (továbbiakban 
Szolgáltató), együttesen Szerződő Felek 

között az alábbi feltételekkel: 

l. Ezen ellátási szerződés a Szerződő Felek 
között a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. § (1)-(3) 
bekezdésében meghatározott önkormány
zati feladatokra tekintettel a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv. (Sztv.) 62. § Étkeztetés, 
63. § Házi segítségnyújtás, 65. § 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 65/F. 
§ Idősek Klubja (Nappali ellátás), 67. § -
68. § Idősek Otthona (Ápolást, gondozást 
nyújtó intézmények), 80. § - 82. § 
Időskorúak Gondozóháza (Átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmények) 
rendelkezései szerinti ellátásokra 
vonatkozik. 

2. Szerződő felek megállapodnak, hogy az 
Önkormányzat feladat- és hatáskörébe 
tartozó és az l. pontban részletezett 
siociális ellátások biztosítását a 
Szolgáltató átvállalja. Az ehhez szükséges 
hatósági működési engedélyeket a 
Szolgáltató beszerezte, és a szociális 
szolgáltatásokat folyamatosan biztosítja. 

ELLATÁSISZERZÖDÉS 

amely létrejött 

egyrészről a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, 
Szent László tér 29., törzsszáma: 510008, 
adószáma: 15510000-2-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank NyRt. 
11784009-15510000) képviseletében 
Kovács Róbert polgármester, mint 
szociális ellátásra kötelezett 
(továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft (adatai a szerződés 4. 
pontjában találhatóak) képviseletében 
Lajtai Perenené ügyvezető, mint szociális 
szolgáltatást végző (továbbiakban 
Szolgáltató ), együttesen Szerződő Felek 

között az alábbi feltételekkel: 

l. Ezen ellátási szerződés a Szerződő Felek 
között a helyi önkormáqyzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. § (l) 
bekezdésében meghatározott önkormány
zati feladatokra tekintettel a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv. (Sztv.) 67. § - 68. § 
Idősek Otthona (Ápolást, gondozást nyújtó 
intézmények), 80. § - 82. § Időskorúak 
Gondozóháza (Átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmények) rendelkezései szerinti 
ellátásokra vonatkozik. 

2. Szerződő felek megállapodnak, hogy az 
Önkormányzat feladat- és hatáskörébe 
tartozó és az l. pontban részletezett 
szociális ellátások biztosítását a 
Szolgáltató átvállalja. Az ehhez szükséges 
hatósági működési engedélyeket a 
Szolgáltató beszerezte, és a szociális 
szolgáltatásokat folyamatosan biztosítja. 
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3. Az Önkormányzat vállalja, és ennek 
megfelelően térítésmentesen, határozatlan 
időre (a szociális szolgáltatások 
biztosításának időtartamára) a Szolgáltató 
használatába adta a tulajdonát képező: 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 
(Idősek Otthona és Időskorúak 

Gondozóháza épületeit), valamint a ll 06 
Budapest, Hárslevelű u. 17 /a., ll 05 
Budapest, Román u. 4., ll 06 Budapest, 
Keresztúri u. 6/a., 1101 Budapest, 
Salgótarjáni u. 47. szám alatti ingatlanokat. 

3.1. A Szolgáltató vállalja, hogy az 
üzemeltetés időtartama alatt az 
ingatlanok rendeltetésszerű 

használatából eredő üzemeltetési 
költségeket viseli (gáz, villany, 
víz, csatorna, telefon). 

3.2. Szolgáltató köteles az 
üzemeltetés fennállása alatt az 
ingatlanokat a JO gazda 
gondosságával használni, a 
szokásos és rendeltetésszerű 
használattal felmerülő javítási 
munkákat saját költségén 
elvégezni. 

3.3. A Szolgáltató köteles az 
ingatlanok állagát minden 
tekintetben óvni, az értékekre 
vigyázni, a vagyonvédelmet 
maximálisan biztosítani. 

3.4. A Szolgáltató a 3. pontban 
rögzített ingatlanokat kizárólag 
az Ellátási Szerződésben, illetve 
a Szolgáltató Alapító Okiratában 
rögzített célok megvalósítása 
érdekében használja. 

4. A Szolgáltató adatai 

A társaság neve: 

Kőbányai Szivárvány Szociális 
Gondoskodást Nyújtó Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

3. Az Önkormányzat vállalja, és ennek 
megfelelően térítésmentesen, határozatlan 
időre (a szociális szolgáltatások 
biztosításának időtartamára) a Szolgáltató 
használatába adta a tulajdonát képező: 

1108. Budapest, Újhegyi · sétány 1-3. 
(Idősek Otthona és Időskorúak Gondozó
háza épületeit), alatti ingatlanokat. 

3.1. A Szolgáltató vállalja, hogy az 
üzemeltetés időtartama alatt az 
ingatlanok rendeltetésszerű 

használatából eredő üzemeltetési 
költségeket viseli (gáz, villany, 
víz, csatorna, telefon). 

3.2. Szolgáltató köteles az 
üzemeltetés fennállása alatt az 
ingatlanokat a JO gazda 
gondosságával használni, a 
szokásos és rendeltetésszerű 

használattal felmerülő javítási 
munkákat saját költségén 
elvégezni. 

3.3. A Szolgáltató köteles az 
ingatlanok állagát minden 
tekintetben óvni, az értékekre 
vigyázni, a vagyonvédelmet 
maximálisan biztosítani. 

3.4. A Szolgáltató a 3. pontban 
rögzített ingatlanokat kizárólag az 
Ellátási Szerződésben, illetve a 
Szolgáltató Alapító Okiratában 
rögzített célok megvalósítása 
érdekében használja. 

4. A Szolgáltató adatai 

A társaság neve: 

Kőbányai Szivárvány Szociális 
Gondoskodást Nyújtó Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. 
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A társaság rövidített elnevezése: 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 

Székhelye: 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

A társaság telephelyei: 

ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 
17/a. 
ll 05 Budapest, Román u. 4. 

ll 06 Budapest, Keresztúri u. 
6/a. 
1101 Budapest, SaJgótarjáni 
u. 47. 

·Társaság alapítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Cégbejegyzés száma: 01-09-921653 

Adóhatósági azonosítószám: 21886171-
2-42 

5. A szociális ellátás formái 

5.1. Személyes gondoskodás 
keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási 
formák: 

- Étkeztetés 
- Házi segítségnyújtás 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- Nappali ellátás: Idősek Klubjai 

5.2. Személyes gondoskodás 
keretébe tartozó szakosított ellátási formák: 

Átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmény: Időskorúak Gondozóháza 

Ápolást, gondozást nyújtó 
intézmény: Idősek Otthona 

5.3. Az ellátásban részesítendők 

A társaság rövidített elnevezése: 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 

Székhelye: 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

Társaság alapítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

Cégbejegyzés száma: 01-09-921653 

Adóhatósági azonosítószám: 21886171-
2-42 

5. A szociális ellátás formái 

5.1. Személyes gondoskodás keretébe 
tartozó szakosított ellátási formák: 

Átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmény: Időskorúak Gondozóháza 

Ápolást, gondozást nyújtó 
intézmény: Idősek Otthona 

5.2. Az ellátásban részesítendők 

köre, és az ellátásban részesülök száma: köre, és az ellátásban részesülök száma: 

- a Működési engedélyben és a - a Működési engedélyben és a 
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hatályos jogszabályoknak 
megfelelően meghatározott ellátható 
létszám. 

6. Személyes gondoskodás keretébe tartozó 
szociális alapszolgáltatási formák, az 
ellátásban részesítendők köre és az 
ellátásban részesítendők száma: 

6.1 Étkeztetés 

A Szolgáltató az étkeztetés keretében 
azoknak a szociálisan rászorultaknak a 
legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről 
gondoskodik, akik azt önmaguknak, illetve 
önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani, különösen 

a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai 
betegségük, 

mia'tt. 

Működési engedély száma: B-783-9/2009. 
(1108 Bp. Újhegyi sétány 1-3.) 
Működési engedély száma: B-783-1112009. 
(ll 05 Bp. Román u. 4.). 

6.2 Házi segítségnyújtás 

A Szolgáltató házi segítségnyújtás keretében 
gondoskodik: 

a) azokról az időskorú személyekről, akik 
otthonukban önmaguk ellátására saját 
erőből nem képesek, és róluk nem 
gondoskodnak, 

b) azokról a pszichiátriai betegekről, 

fogyatékos személyekről, valamint 
szenvedélybetegekről, akik állapotukból 
adódóan az önálló életvitellel 
kapcsolatos feladataik ellátásában 
segítséget igényelnek, de egyébként 
önmaguk ellátására képesek, 

c) azokról az egészségi állapotuk miatt 
rászoruló személyekről, akik ezt az 
ellátási formát igénylik, 

d) azokról a személyekről, akik a 
rehabilitációt követően a saját 
lakókörnyezetükbe történő 

visszailleszkedés céljából támogatást 

hatályos jogszabályoknak 
megfelelően meghatározott ellátható 
létszám. 
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igényelnek önálló életvitel ük 
fenntartásához. 

Működési engedély száma: B-783-9/2009. 

6.3 Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

A Szolgáltató jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást biztosít a saját otthonukban 
élő, egészseg1 állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló időskorú, 

fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai 
betegek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek 
elhárítása céljából 24 órás, folyamatos 
készenléti rendszerben. 

Működési engedély száma: B-783-9/2009. 
Ellátásban részesítendők száma: a 
működési engedély szerint ellátható 
létszám, 50 fő. 

6.4 Nappali ellátast nyújtó 
intézmény: Idősek Klubjai 

Az Idősek Klubjaiban aszociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 
részben képes, elsősorban a saját 
otthonukban élők részére biztosít a 
Szolgáltató lehetőséget a napközbeni 
tartózkodásra, étkezésre, társas 
kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai 
szükségletek kielégítésére. 

Idősek Klubja (Újhegyi sétány 1-3.) 
Működési engedély száma: B-783-9/2009. 
Ellátásban részesítendők száma: a 
működési engedély szerint ellátható létszám, 
60 fő. 

Idősek Klubja (Hárslevelű u. 17/a.) 
Működési engedély száma: B-783-12/2009. 
Ellátásban részesítendők száma: a 
működési engedély szerint ellátható létszám, 
40 fő. 

Idősek Klubja (Román u. 4.) 
Működési ·engedély száma: B-783-11/2009. 
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Ellátásban részesítendők száma: a 
működési engedély szerint ellátható létszám, 
60 fő. 

Idősek Klubja (Keresztúri u. 6/a.) 
Működési engedély száma: B-783-
13/2009. 
Ellátásban részesítendők száma: a 
működési engedély szerint ellátható létszám, 
40 fő. 

Idősek Klubja (Salgótarjáni út 47.) 
Működési engedély száma: B-783-
10/2009. 
Ellátásban részesítendők száma: a 
működési engedély szeriat ellátható létszám, 
60 fő. 

7. Személyes gondoskodás keretébe tartozó 6. Személyes gondoskodás keretébe tartozó 
szakosított ellátási formák, az ellátásban szakosított ellátási formák, az ellátásban 
részesítendők köre és az ellátásban részesítendők köre és az ellátásban 
részesítendők száma: 

7.1 Átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmény: Időskorúak Gondozóháza 

részesítendők száma: 

6.1 Átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmény: Időskorúak Gondozóháza 

A Szolgáltató az időskorúak A Szolgáltató az időskorúak \ 
gondozóházában azokat az időskorúakat, gondozóházában azokat az időskorúakat, 
valamint azokat a 18. életévüket betöltött valamint azokat a 18. életévüket betöltött 
beteg személyeket látja el, akik önmagukról beteg személyeket látja el, akik önmagukról 
betegségük miatt vagy más okból betegségük miatt vagy más okból 
otthonukban időlegesen nem képesek otthonukban időlegesen nem képesek 
gondoskodni. 

Működési engedély száma: B-783-9/2009. 
Ellátásban részesítendők száma: a működési 
engedély szerint ellátható létszám, 40 fő. 

gondoskodni. 

Működési engedély száma: 90-23-17/2010. 
Ellátásban részesítendők Száma: a működési 
engedély szerint ellátható létszám, 40 fő. 

7.2 Ápolást, gondozást 
intézmény: Idősek Otthona 

nyújtó 6.2 Ápolást, gondozást nyújtó 
intézmény: Idősek Otthona 

A Szolgáltató az idősek otthonában A Szolgáltató az idősek otthonában 
elsősorban azoknak a kerületi, elsősorban azoknak a kerületi, 
nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek 
ápolását, gondozását . végzi, akiknek ápolását, gondozását végzi, akiknek 
egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti 
kezelést nem igényel. kezelést nem igényel. 

Működési engedély száma: B-783-9/2009. Működési engedély száma: 90-23-17/2010. 
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Ellátásban részesítendők száma: 
a működési engedély szerint ellátható 
létszám, 98 fő -ebből emeltszintű 88 fő. 

8. Ellátás igénybevételének szabályai 

A szociális szolgáltatások igénybevétele 
önkéntes, az ellátást igénylő, illetve 
törvényes képviselője kérelmére, 
indítványára történik. 

Ellátásban részesítendők száma: 
a működési engedély szerint ellátható 
létszám, 98 fő -ebből emeltszintű 88 fő. 

7. Ellátás igénybevételének szabályai 

A szociális szolgáltatások igénybevétele 
önkéntes, az ellátást igénylő, illetve 
törvényes képviselője kérelmére; 
indítványára történik. 

A személyes gondoskodást nyújtó A személyes gondoskodást nyújtó 
jogviszony a Szolgáltató és az ellátást jogviszony a Szolgáltató és az ellátást 
igénylő személy /vagy képviselője között igénylő személy /vagy képviselője között 
kötendő megállapodás alapján jön létre. kötendő megállapodás alapján jön létre. 

9. A személyi térítési díj csökkentésének, 
illetve elengedésének esetei 

A személyi térítési díj mértékét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete rendeletében határozza 
meg. 

Rendeletében felhatalmazza a Szolgáltató 
vezetőjét a személyi térítési díj összegének 
50%-kal történő csökkentésére, illetve a 
térítési díj elengedésére - az Idősek Otthona 
kivételével amennyiben az alábbi 
feltételek együttesen fennállnak: 

a) az ellátást igénybe vevő saját, 
rendszeres nettó havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
kétszeresét, 

b) jelentős készpénzvagyonnal vagy 
a térítési díj alapjául szolgáló ingó 
vagy ingatlan vagyonnal nem 
rendelkezik, tartási vagy öröklési 
szerződésben a tartására és 
gondozására kötelezettséget vállaló 
személy nincs, illetve 

c) az ellátást igénybe vevő havi 
kiadásai (lakásrezsi, gyógyszer
költségek) meghaladják a havi 
bevételének 60 %-át. 

8. A személyi térítési díj csökkentésének, 
illetve elengedésének esetei 

A személyi térítési díj mértékét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete rendeletében határozza 
meg. 

Rendeletében felhatalmazza a Szolgáltató 
vezetőjét a személyi térítési díj összegének 
50%-kal történő csökkentésére, illetve a 
térítési díj elengedésére - az Idősek Otthona 
kivételével -, amennyiben az alábbi 
feltételek együttesen fennállnak: 

a) az ellátást igénybe vevő saját, 
rendszeres nettó havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
kétszeresét, 

b) jelentős készpénzvagyonnal vagy 
a térítési díj alapjául szolgáló ingó 
vagy ingatlan vagyonnal nem 
rendelkezik, tartási vagy öröklési 
szerződésben a tartására és 
gondozására kötelezettséget vállaló 
személy nincs, illetve 

c) az ellátást igénybe vevő havi 
kiadásai (lakásrezsi, gyógyszer
költségek) meghaladják a havi 
bevételének 60 %-át. 
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10. Tájékoztatási kötelezettség, panaszok 9. Tájékoztatási kötelezettség, panaszok 
kivizsgálásának rendje kivizsgálásának rendje 

A Szolgáltató köteles a tájékoztatási 
kötelezettségének eleget tenni és a panaszok 
kivizsgálását a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően megtenni. 

ll. Az Önkormányzat részére történő 
beszámolás, tájékoztatás módja, formája, 
gyakorisága, az adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésének módja, a 
statisztikai ádatgyűjtéshez szükséges adatok 
rendelkezésre bocsátása 

A Szolgáltató a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete részére évente az intézmény 
működéséről pénzügyi és szakmai 
beszámolót, (Mérleg és Kiegészítő 
mellékletei, Közhasznúsági jelentés, Üzleti 
jelentés) készíta tárgyévet követő május 31-
éig. 

Az Önkormányzat kérésének megfelelően 
a Szolgáltató ezen kívül is biztosítja a 
rendkívüli adatszolgáltatást. 

A Szolgáltató köteles a tájékoztatási 
kötelezettségének eleget tenni és a panaszok 
kivizsgálását a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően megtenni. 

10. Az Önkormányzat részére történő 
beszámolás, tájékoztatás módja, formája, 
gyakorisága, az adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésének módja, a 
statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok 
rendelkezésre bocsátása · 

A Szolgáltató a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete részére évente az intézmény 
működéséről pénzügyi és szakmai 
beszámolót, (Mérleg és Kiegészítő 

mellékletei, Közhasznúsági jelentés, Üzleti 
jelentés) készít a tárgy év et követő május 31-
éig. 

Az Önkormányzat kérésének megfelelően 
a Szolgáltató ezen kívül is biztosítja a 
rendkívüli adatszolgáltatást. 

12. Az Ellátási Szerződés alapján a ll. Az Ellátási Szerződés alapján a 
szolgáltatásért járó ellenérték összege és a szolgáltatásért járó ellenérték összege és a 
megfizetésével kapcsolatos eljárási megfizetésével kapcsolatos eljárási 
kérdések, határidők . kérdések, határidők 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy 
a szociális ellátási feladatokra a normatív 
állami hozzájárulást a Szolgáltató igényli. 

Az Önkormányzat a Szolgáltatót a jelen 
szerződésben rögzített feladatai ellátásához 
( alapszolgáltatás és átmeneti ellátás) 
évenként megállapított működési célú 
pénzeszköz átadásával támogatja. 

A tárgyévi támogatás összegét az 
Önkormányzat az éves költségvetésről 
szóló rendeletében állapítja meg. 
A 2008. évi támogatás mértékét a jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képező 
l. sz. melléklet tartalmazza. 
Szerződő felek megállapodnak, hogy az 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy 
a szo~iális ellátási feladatokra a normatív 
állami hozzájárulást a Szolgáltató igényli. 

Az Önkormányzat a Szolgáltatót a jelen 
szerződésben rögzített feladatai ellátásához 
(átmeneti. ellátás l Időskorúak 

Gondozóháza 40+ 10 fő) évenként 
megállapított működési célú pénzeszköz 
átadásával támogatja. 
A tárgyévi támogatás összegét az 
Önkormányzat az éves költségvetésről 
szóló rendeletében állapítja meg. 
A 2011. évi támogatás mértékét a jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képező 
l. sz. melléklet tartalmazza. 
Szerződő felek megállapodnak, hogy az 
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évenkénti támogatás mértékét az l. sz. 
melléklet évenkénti módosításában 
rögzítik. 
A működési célú pénzeszköz átutalása 
havonta, egyenlő részletekben, a tárgy hó 5. 
napjáig történik a Szolgáltató 
bankszámlá jára. 

13. Nyilatkozat 

A Szolgáltató vezetője nyilatkozik, hogy a 
szerződésben meghatározott szociális 
szolgáltatásra vonatkozó külön 
jogszabályokat és szakmai követelménye
ket, nyilvántartási kötelezettségeket 
betartja, illetve betartatja. 

14. A szerződés megszűnése, szerződésszegés 

14 .l. A szerződés - a szerződés 

aláírását követően - határozatlan időre 
jött létre, amelyet bármelyik fél külön 
indokolás nélkül hat hónapos 
felmondási idővel - a másik félhez 
intézett levélben- felmondhat (rendes 
felmondás). 

14.2. Amennyiben az Önkormányzat 
mondja fel a szerződést, köteles 
gondoskodni az ellátottak 
elhelyezéséről és az intézmény további 
működtetéséről. A rendes felmondás 
ideje alatt. a Szolgáltató köteles az 
ellátás biztosítására. Ha rendes 
felmondással történik a szerződés 
megszüntetése, akkor a felmondási idő 
alatt a szolgáltatást abban az esetben is 
teljesíteni kell, ha a szerződést az 
Önkormányzat mondja fel. 

14.3. Rendes felmondás esetén a 
szerződés megszűnésekor szerződő 

felek elszámolnak. 

14.4. Rendkívüli felmondásra akkor 
van lehetőség, ha a Szolgáltató a 
szerződésben vállalt lényeges 
kötelezettségeinek oly mértékben nem 
tesz eleget, hogy ezáltal a gondozottak 

évenkénti támogatás mértékét az l. sz. 
melléklet évenkénti módosításában 
rögzítik. 
A működési célú· pénzeszköz átutalása 
havonta, egyenlő részletekben, a tárgy hó 5. 
napjáig történik a Szolgáltató 
bankszámlá j ára. 

12. Nyilatkozat 

A Szolgáltató vezetője nyilatkozik, hogy a 
szerződésben meghatározott szociális 
szolgáltatásra vonatkozó külön 
jogszabályokat és szakmai követelménye-

. ket, nyilvántartási kötelezettségeket 
betartja, illetve betartatja. 

13. A szerződés megszűnése, szerződésszegés 

13.1. A szerződés - a szerződés 

aláírását követően - határozatlan időre 
jött létre, amelyet bármelyik fél külön 
indokolás nélkül hat · hónapos 
felmondási idővel - a másik félhez 
intézett levélben- felmondhat (rendes 
felmondás). 

13.2. Amennyiben az Önkormányzat 
mondja fel a szerződést, köteles 
gondoskodni az ellátottak 
elhelyezéséről és az intézmény további 
működtetéséről. A rendes felmondás 
ideje alatt a Szolgáltató köteles az 
ellátás biztosítására. Ha rendes 
felmondással történik a szerződés 

megszüntetése, akkor a felmondási idő 
alatt a szolgáltatást abban az esetben is 
teljesíteni kell, ha a szerződést az 
Önkormányzat mondja fel. 

Í3.3. Rendes felmondás esetén a 
szerződés megszűnésekor szerződő . 
felek elszámolnak. 

13.4. Rendkívüli felmondásra akkor 
van lehetőség, ha a Szolgáltató a 
szerződésben vállalt lényeges 
kötelezettségeinek oly mértékben nem 
tesz eleget, hogy ezáltal a gondozottak 
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ellátása veszélybe kerül. Ennek 
megállapítása a Jegyző feladata. 

14.5. Rendkívüli felmondás esetén a 
Szolgáltató köteles az Önkormányzat 
teljes kárát megtéríteni a Ptk.-nak a 
szerződésszegéssel okozott károk 
megtérítésére vonatkozó szabályai 
szerint, köteles továbbá a szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően 
biztosítani az ellátást mindaddig, 
ameddig az Önkormányzat a 
szerződésben meghatározott ellátások 
biztosításáról maga nem tud 
gondoskodni, a szolgáltató 
kötelezettsége azonban ebben az 
esetben nem tarthat tovább 5 hónapnál, 
mely időtartamot felek elegendőnek 

tekintik arra, hogy az Önkormányzat a 
szolgáltatás megszervezéséről 
gondoskodni tudjon. 

15. Záró rendelkezések 

A jelen ellátási szerződés megkötése a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
1482/2008. (X. 16.) számú határozatában 
foglalt felhatalmazáson alapul. 

Jelen ellátási szerződés határozatlan időre, 
2008. október 16-tól szól. 

A szerződő felek a közöttük fennálló 
esetleges jogvita eldöntésére kikötik a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság 
kizárólagos illetékességét 

A jelen szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben az 1993. évi III. tv., az 1959. 
évi IV. tv. és a 18811999. (XII.l6.) Korm. 
rendelet vonatkozó szabályai az 
irányadó ak. 

Alulírottak a jelen ellátási szerződést 

áttanulmányozás után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írták alá. 

ellátása veszélybe kerül. Ennek 
megállapítása a Jegyző feladata. 

13.5. Rendkívüli felmondás esetén a 
Szolgáltató köteles az Önkormányzat 
teljes kárát megtéríteni a Ptk.-nak a 
szerződésszegéssel okozott károk 
megtérítésére vonatkozó szabályai 
szerint, köteles továbbá a szerződés 

rendelkezéseinek megfelelően 

biztosítani az ellátást mindaddig, 
ameddig az Önkormányzat a 
szerződésben meghatározott ellátások 
biztosításáról maga nem tud 
gondoskodni, a szolgáltató 
kötelezettsége azonban ebben az 
esetben nem tarthat tovább 5 hónapnál, 
mely időtartamot felek elegendőnek 

tekintik arra, hogy az Önkormányzat a 
szolgáltatás megszervezéséről 

gondoskodni tudjon. 

14. Záró rendelkezések 

A jelen ellátási szerződés megkötése a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testülete 
1482/2008. (X. 16.) számú határozatában 
foglalt felhatalmazáson alapul. 

Jelen ellátási szerződés határozatlan időre, 
2008. október 16-tól szól. 

A jelen szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben az 1993. évi III. tv., az 1959. 
évi IV. tv. és vonatkozó szabályai az 
irányadóak. 

Alulírottak a jelen ellátási szerződést 

áttanulmányozás után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írták alá. 
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Budapest, 2009. augusztus 27. 

Verbai Lajos 
polgármester 

Lajtai Ferencné 
ügyvezető 

Budapest, 2011. ..... 

Kovács Róbert 
polgármester 
megbízásából 

Lajtai Ferencné 
ügyvezető 

Weeber Tibor alpolgármester 
Alapító képviseletében 
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