
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Alpolgarmestere 

.LfQ . szamu eloterjesztes 

Eloterjesztes a Kepviselo-testiilet reszere 
a Budapest Fovaros XIV. keriilet Zuglo Onkormanyzataval kotendo ellatasi szerzodesrol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

Budapest Fovaros XIV. keriilet Zugl6 Onkormanyzata (1145 Budapest, Petervarad u. 2., a 
tovabbiakban: Zugl6i Onkormanyzat) megkereseseben jelezte, hogy a Barka Kobanyai 
Humanszolgaltat6 Kozpont (11 08 Budapest, Sibrik Miklos lit 76-78., a tovabbiakban: Barka) 
kereteben miikodo Gyermekek Atmeneti Otthonaban (1101 Budapest, Salg6tarjani lit 47.) 2 
fO ellatasara ellatasi szerzodest kotne. 

A gyermekek vedelmerol es a gyamugyi igazgatasr61 sz616 1997. evi XXXI. Wrveny (a 
tovabbiakban: Gyvt.) 94. § (3) bekezdes b) pontja alapjan az a telepiilesi onkormanyzat, 
fovarosban a keriileti onkormanyzat, amelynek teriileten huszezemel tobb alland6 lakos el, 
gyermekek atmeneti otthonat koteles miikodtetni. 

A Zugl6i Onkormanyzat jelenleg e szolgaltatas tekinteteben a kotelezo feladatat nem latja el, 
ezert ellatasi szerzodes utjan kivanja a feladatellatast teljesiteni. A Gyvt. 97. § (1) bekezdese 
alapjan a feladat ellatasat az onkormanyzat allami fenntart6val, egyhazi fenntart6val es nem 
allami fenntart6val kotOtt ellatasi szerzodes utjan is biztosithatja. 

Az ellatasi szerzodes tartalmi elemeit a szocialis igazgatasr61 es szocialis ellatasokr61 sz616 
1993. evi III. Wrveny (a tovabbiakban: Szt.) 121. § (2) bekezdese, valamint a Gyvt. 97. § (3) 
bekezdese tartalmazza. 

Az Szt. 97. § (2) bekezdes k) pontja alapjan az ellatasi szerzodes alapjan vegzett feladat 
ellatasahoz kapcsol6d6an hozzajarulast kell fizetni. A hozzajarulas merteke az onkoltseg es az 
allami hozzajarulas kiilonbozete. A szemelyes gondoskodast nyujt6 ellatasok 2014. evi 
onkoltsegenek meghatarozasar61 sz616 111/2014. (III. 20.) KOKT hatarozat 3.8. alpontja 
szerint a gyermekek atmeneti otthona ellatas onkoltsege 8 300 Ft/f6/nap, az allami 
hozzajarulas jelenleg 1 742 Ft/fO/nap, a ketto kulOnbozete 6 558 Ft/fO/nap. A fizetendo 
hozzajarulas egesz evre 2 393 670 Ft/fo/ev, ket fore 4 787 340 Ft. 

A Zugl6i Onkormanyzat az eves hozzajarulas 20%-at minden ev elso negyedeveben az ellatas 
tenyleges igenybevetelet61 fuggetleniil megfizeti, egyebkent a hozzajarulast negyedevente 
ut6lag, a tenylegesen igenybe vett gondozasi napok szerinti elszamolas alapjan kell 
megfizetni, amit csokkent a Barkahoz befolyt szemelyi teritesi dij osszege. 

A szerzodes 2014. julius 1-jetol ot evre sz61. 

II. Hatasvizsgalat 

A Barkan bellil a Gyermekek Atmeneti Otthona 2013. evben 12 fO ferohellyel miikodott. 
Budapest F6varos Kormanyhivatala Szocialis es Gyamhivatal a BPC/02011382/19/2013 
szamon kiadott miikodesi engedelyben a ferohelyek szamat 2 fOvel megemelte 2014. januar 
1-jetol. 



Az elhitasi napok es szazalekos kihasznaltsag alakulasa 2001-2013 kozott 

Ev 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ellatasi 
napok 2 923 3 210 2 885 3 903 4 105 3 117 4 057 3 051 3 351 4 104 3 583 3 544 4 084 
szama 

Kihasznalt-
55 73 66 89 93,7 71 93 70 76,5 93,6 81,8 80 

sag(%) 
ellatottak 

55 36 48 52 45 42 41 49 39 42 46 54 
szama 

Tekintettel arra, hogy a Gyermekek Atmeneti Otthomiban a ferohelyek szazalekos 
kihasznaltsaga 2013-ban 93% volt, es a ferohelyszam emelkedett az ev elejet61, igy a 2 
ferohely kiszervezese nem okoz problemat a keriileti lakosok ellatasaban. 

III. V egrehajtas feltetelei 

Az ellatasi szerzodes tervezete elozetesen egyeztetesre keriilt a Zugl6i Onkormanyzattal, es az 
megfelel a jogszabalyi kovetelmenyeknek. A szerzodest a ket onkormanyzat es a Barka 
kozotti haromoldalu szerzodeskent indokolt megkotni. 

A Gyvt. 97. § (3) bekezdes a) pontja alapjan bentlakasos gyermekintezmeny eseten a 
szerzodeskotes idoszaka nem lehet kevesebb 5 evnel. Az (5) bekezdes alapjan a telepiilesi 
onkormanyzat kepvisel6-testiilete az ellatasi szerzodes megkotesenek, a szerzodes 
m6dositasanak, illetve megsziintetesenek jogat nem ruhazhatja at. 

Az ellatasi szerzodes megkoteset a Zugl6i Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete varhat6an a 
juniusi iilesen fogja targyalni. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete meghozza az 
eloterjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014. majus, ,0." 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 

~ n )JJ~· u } 
Weeber Tibor 

2 

93,6 

40 



I. melleklet az eloterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. . ./2014. (V. 22.) hatarozata 
a Budapest Fovaros XIV. keriilet Zuglo Onkormanyzataval kotendo ellatasi szerzodesrol 

1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testi.ilete a Budapest 
Fovaros XIV. keriilet Zuglo Onkormanyzataval 2 fo reszere gyermekek atmeneti otthona 
gyermekjoleti alapellatas - Barka Kobanyai Humanszolgaltato Kozpont utjan torteno -
biztositasarol szolo ellatasi szerzodest jovahagyja az 1. melleklet szerinti tartalommal. 

2. A Kepviselo-testi.ilet felhatalmazza a polgarmestert az ellatasi szerzodes alairasara. 

Hatarido: 
F eladatkoreben erintett: 

2014. julius 15. 
a polgarmester 
a human szakteriiletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Barka Kobanyai Humanszolgaltato Kozpont vezetoje 

I. melleklet a . ..120I4. (V 22.) KDKT hatarozathoz 

ELLATASISZERZODES 
amely letrejott egyreszrol a 
Budapest Fovaros XIV. Keriilet Zuglo Onkormanyzata 
Szekhely: 1145 Budapest, Petervarad utca 2. 
Adoszam: 15735777-2-42 
KSH statisztikai szamjele: 15514004841132101 
Kepviseli: dr. Papcsak Ferenc polgarmester 
mint a szolgaltatast igenybevevo (a tovabbiakban: Szolgaltatast igenybe vevo), 

masreszrol a 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 

Szekhely: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 
Ad6szam: 15735739-2-42 
KSH statisztikai szamjele: 15735739-8411-321-01 
Kepviseli: Kovacs Robert polgarmester megbizasabol Weeber Tibor alpolgarmester 
mint a szolgaltatast nyujto Onkormanyzat (a tovabbiakban: Szolgaltatast nyujto 
Onkormanyzat) 

harmadreszrol a 

Barka Kobanyai Humanszolgaltato Kozpont 

Szekhely: 1108 Budapest, Sibrik M. lit 76-78. 
Adoszam: 15823137-2-42 
Bankszamlaszam: OTP Bank 11784009-1582313 7 
Kepviseli: Nemethne Lehoczki Klara intezmenyvezeto 
mint a szolgaltatast nyujto Intezmeny (a tovabbiakban: Intezmeny, egyiitt: Felek) 

kozott az alabbi feltetelekkel: 
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1. A szerzodes targya 

A Szoigaltatast igenybe vevo megbizasa aiapjan a Szoigaltatast nyujt6 Onkormanyzat 
vallaija, hogy a gyermekek vedeimeroi es a gyamugyi igazgatasr6I sz6I6 1997. evi XXXI. 
tOrveny (a tovabbiakban: Gyvt.) 50. §-aban, a szemeiyes gondoskodast nyujt6 gyermekj6Ieti, 
gyermekvedeimi intezmenyek, vaiamint szemeiyek szakmai feladatair6I es mukodesuk 
felteteieiroi sz6I6 15/1998. (IV. 30.) NM rendeiet 62-66. §-aiban meghatarozottak szerint a 
szemeiyes gondoskodas keretebe tartoz6 gyermekj6Ieti aiapellataskent gyermekek atmeneti 
otthona ellatast nyujt a Budapest XIV. keruiet illetekessegi teruieten eietviteiszeruen 
tart6zkod6 gyermekek reszere. A Gyvt. 50. §-aban szabalyozott szoigaltatas ellatasavai a 
Szoigaltatast nyujt6 Onkormanyzat az Intezmeny utjan a Szoigaltatast igenybe vevonek a 
Gyvt. 94. § (3) bekezdese b) pontja szerinti koteiezo feiadatat Iatja el. 

2. A szerzodes tartalma 

2.1. A Szoigaltatast nyujt6 Onkormanyzat az 1. pontban meghatarozott ellatast 2 fo feroheiyre 
biztositja az Intezmeny 1101 Budapest, Saig6tarjani ut 47. szam aiatti, Gyermekek Atmeneti 
Otthona teiepheiyen. A 2 fo feroheiy biztositasa foiyamatosan, alland6 jelleggei tOrtenik, 
ftiggetienUl az ellatas tenyieges igenybeveteiet61. 

2.2. Az Intezmeny a gyermekek atmeneti otthona ellatasra a Budapest Fovaros 
Kormanyhivataia Szocialis es Gyamhivatai altai kiadott jogeros mukodesi engedellyei 
rendelkezik. 

2.3. A 2.1. pont szerinti feroheiyekre az eiheiyezes a Zugi6i Csaiadsegito es Gyermekj6Ieti 
Kozpont altai az Intezmenynek klildott irasbeii ertesites aiapjan tortenik. 

2.4. A Szoigaitatast nyujt6 Onkormanyzat az Intezmenyben biztositja az Intezmeny 
hazirendjeben fogiait vaiamennyi szoigaitatast a 2.1. pont szerint eiheiyezest nyert gyerekek 
szamara, ide ertve a koziekedesi szoigaltatasokat is. 

2.5. Az Intezmeny kepviseioje kijeienti, hogy az 1. pontban rogzitett szemeiyes gondoskodas 
keretebe tartoz6 gyermekj6Ieti aiapellatasra vonatkoz6 hatalyos jogszabalyi eioirasokat, 
szakmai koveteimenyeket, nyiivantartasi koteiezettsegeket, az adatkezeles es az adatvedeiem 
szabalyait ismeri, azokat az Intezmeny betartja es betartatja. Az Intezmeny a szakmai 
jogszabaiyok betartasa mellett eieget tesz az adminisztraci6s koteiezettsegeknek is. 

2.6. Az Intezmeny az intezmenyvezeton keresztlil eieget tesz a szoigaltatasra vonatkoz6 
ertesitesi es tajekoztatasi koteiezettsegenek a Gyvt. 33. §-aban fogialtaknak megfelei6 m6don. 

2.7. A Szoigaltatast nyujt6 Onkormanyzat az ellatast erinto panaszok kivizsgalasat a Gyvt. 36. 
§-aban fogialtak szerint vegzi, az intezmeny vezetoje a jogos panaszt orvosoija. Az intezmeny 
vezetojenek dontese ellen a Szoigaltatast nyujt6 Onkormanyzathoz Iehet forduini. A 
Szoigaltatast nyujt6 Onkormanyzat a kivizsgalasr6I es a megtett intezkedesroi a Szoigaltatast 
igenybe vevot, vaiamint a Zugi6 Csaiadsegito es Gyermekj6Ieti Kozpont vezetojet 
haiadektaianui, irasban tajekoztatja. 

2.8. Az Intezmeny a szerzodes fennallasa aiatt minden ev februar 15. napjaig a targyevet 
megeioz6 idoszakr6I teijes koru penzugyi es szakmai beszamoi6t keszit a Gyermekek 
Atmeneti Otthona mukodeseroi es a Szoigaltatast igenybe vevot erinto gazdaikodasar61. E 
beszamoi6t a Szoigaltatast nyujt6 Onkormanyzat j6vahagyasat koveto 15 napon beiUl, de 
Iegkesobb targyev marcius 31-ig megklildi a Szoigaitatast igenybe vevonek, vaiamint a 
Zugi6i Csaiadsegito es Gyermekj6Ieti Kozpontnak. A Szoigaltatast nyujt6 Onkormanyzat a 
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KSH szamara keszitett eves kotelez6 adatszolgaltatasi jelentes masolati peldanyat a Budapest 
F6varos XIV. Kertilet Zugl6 Onkorrnanyzat Polgarrnesteri Hivatal Jegyz6je reszere megkiildi. 

3. A szerzodes idotartama 

A Felek megallapodnak abban, hogy ajelen szerz6dest a 2.1. pontjaban meghatarozott feladat 
ellatasara 2014. julius 1. napjatol- 2019. junius 30. napjaig terjed6 id6re, ot ev id6tartamra 
kotik meg. 

4. Fizetesi feltetelek 

4.1. A Szolgaltatast igenybe vev6 vallalja, hogy a jelen szerz6des 2.1. pontjaban 
meghatarozott feladat ellatasaert a Szolgaltatast nyujt6 Onkormanyzat reszere hozzajarulast 
fizet. A hozzajarulas merteke a Szolgaltatast nyujt6 Onkorrnanyzat altai az Intezmenyben a 
gyermekek atmeneti otthona ellatasra megallapitott onkoltseg es a norrnativ allami tamogatas 
kiilonbozete. Ez 2014. evben 6558 Ft/f6/nap, azaz hatezerotszazotvennyolc forint/f6/nap, 
tehat 2 393 670 Ft/f6/ev, azaz kett6milli6-haromszazkilencvenharomezer-hatszazhetven 
forint/f6/ev. Az onkoltseg megallapitasar61 es az adott evben fizetend6 hozzajarulas 
merteker61 a Szolgaltatast nyujt6 Onkormanyzat minden ev januar 31-ig tajekoztat6 jelleggel 
irasban ertesiti a Szolgaltatast igenybevev6t. A szolgaltatast nyujt6 Onkorrnanyzat az 
onkoltseg targyevi osszeget marcius 31-ig allapitja meg, az esetleges kiilonbozetet a Felek a 
kovetkez6 esedekes elszamolas soran szamoljak el. 

4.2. A Szolgaltatast igenybe vev6 kotelezettseget vallal arra, hogy a szerz6des 2.1. pontjaban 
megjelOlt folyamatos fer6hely-biztositas erdekeben a ket fore es6 hozzajarulas eves 
osszegenek 20 %-at - fliggetleniil az ellatas tenyleges igenybevetelet61 - a targyev aprilis 15. 
napjaig a szerz6des fennallasa alatt az Intezmeny szamlajara atutalassal megfizet. Ez az 
osszeg 2014. evben 478 734Ft, azaz negyszazhetvennyolcezer-hetszazharrnincnegy forint. A 
fizetesi hatarid6 a 2014. evbenjulius 31. 

4.3. A hozzajarulas fennmarad6 reszet az ellatas tenyleges igenybevetele eseten az Intezmeny 
altai kibocsatott szamla alapjan, negyedeves elszarnolas kereteben ut6lag fizeti meg a 
Szolgaltatast igenybe vev6 a szamla beerkezeset kovet6 30 napon beliil. Teljesitesigazolasra a 
Humanigazgatasi Osztaly Szocialis es Gyerrnekvedelmi Csoportjanak vezet6je jogosult. A 
Szolgaltatast igenybe vev6 altai fizetend6 hozzajarulas osszeget csokkenti az Intezmenyhez a 
2 f6 ellatotthoz kapcsol6d6an befolyt szemelyi teritesi dij osszege. Az Intezmeny minden 
naptari negyedev utols6 napjan elszamolast keszit a jelen szerz6des alapjan tenylegesen 
nyujtott, valamint tenylegesen igenybe vett ellatasi napokr61. E kimutatas a megkiildott 
szamla elvalaszthatatlan reszet kepezi. 

4.4. A Szolgaltatast nyujt6 Onkormanyzat igenyli meg es hasznalja fel a feladat elvegzeseert a 
szerz6des teljes id6tartamara az ellatottak utan jar6 norrnativ allarni tamogatast. Az 
Intezmenyt megilleti a bevetelkent jelentkez6 szemelyi teritesi dij. 

4.5. A szemelyi teritesi dij csokkentesere, elengedesere a Budapest F6varos X. keriilet 
K6banyai Onkorrnanyzat Kepvisel6-testiiletenek a szemelyes gondoskodast nyujt6 
ellatasokr61 sz616 22/2012. (V. 23.) onkorrnanyzati rendelete iranyad6. A szemelyi teritesi dij 
csokkentesehez, elengedesehez a Szolgaltatast igenybe vev6 el6zetes irasbeli egyetertese 
sziikseges. A szemelyi teritesi dij csokkenteseb61, elengedeseb61 szarrnaz6 bevetelkiesest a 
Szolgaltatast igenybe vev6 az elszamolas kereteben megteriti az Intezmenynek. 
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5. A szerzodes megsziintetese 

5.1. A jelen szerzodest barmelyik fel indokolas nelki.il, irasban, 90 napos felmondasi idovel 
felmondhatja (rendes felmondas). A Felek vallaljak, hogy 2015. junius 30-aig nem elnek a 
rendes felmondas lehetosegevel. 

5.2. A Felek a masik fel sulyos szerzodesszegese eseten irasban, 30 napos felmondasi idovel 
mondhatjak fel a szerzodest (rendkivtili felmondas). A rendkivtili felmondas elott a szerzodest 
szego felet irasban, 15 napos hataridovel fel kell sz6litani a szerzodesben foglalt 
kotelezettsege teljesitesere. A 15 napos hataridot az irasbeli felsz6litas atvetelet koveto napt61 
kell szamitani. 

5.3. Sulyos szerzodesszeges a Szolgaltatast nyujt6 Onkormanyzat, illetve az Intezmeny 
reszerol ktilonosen, ha 
a) a 2.1. pontban foglaltakat nem teljesiti, 
b) a 2.8. pontban meghatarozott beszamolasi kotelezettsegenek nem tesz eleget. 

5.4. Sulyos szerzodesszeges a Szolgaltatast igenybevevo reszerol ki.ilonosen, ha a szerzodes 
4.1.-4.2. pontjaban foglaltakat nem teljesiti. 

5.5. A szerzodes rendkiviili felmondassal torten6 megsziintetese eseten a Felek kolcsonosen 
egyiittmukodnek az ellatottak erdekeben. 

6. Egyeb rendelkezesek 

6.1. A Szolgaltatast igenybe vev6 az ellatasi szerzodest a helyben szokasos m6don kozzeteszi. 

6.2. A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a gyermekek atmeneti otthona 
gyermekj6leti alapellatasra vonatkoz6 jogszabalyok, valamint a Polgari Torvenykonyvrol 
sz616 2013. evi V. tOrveny (a tovabbiakban: Ptk.) iranyad6. A Felek a Ptk. 6:63. § (5) 
bekezdese alkalmazasat kizarjak. 

6.3. A jelen szerzodest a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo
testtilete a ... /2014. (V. 22.) KOKT hatarozataval, valamint a Budapest Fovaros XIV. Kertilet 
Zugl6 Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a ...... ./2014. ( ....... ) hatarozataval hagyta 
j6va. 

6.4. Jelen szerzodes 4 szamozott oldalb61 all es 8 eredeti peldanyban kesztilt. 

A szerzodest a Felek elolvastak, ertelmeztek, es mint akaratukkal mindenben megegyezot, 
j6vahagy6lag irtak ala, tovabba peldanyaikat egyidejuleg atvettek. 

Budapest, 2014 ................ . 

Budapest Fovaros XIV. Keriilet 
Zugl6 Onkormanyzata 
kepviseleteben 
dr. Papcsak Ferenc 
Polgarmester 
Szolgaltatast igenybe vevo 

Budapest, 2014 ..................... . 

Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
kepviseleteben 
Weeber Tibor 
alpolgarmester 
Szolgaltatast nyujt6 Onkormanyzat 
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Barka K6banyai Humanszolgaltat6 Kozpont 
kepviseleteben 
Nemethne Lehoczki Klara 
Intezmenyvezet6 
Szolgaltatast nyujt6 Intezmeny 

Budapest, 2014 ....................... . Penziigyi ellenjegyzes: 

Penziigyi ellenjegyz6 
Budapest F6varos XIV. Keriilet 
Zugl6 Onkormanyzata 

Pandine Csemak Margit 
irodavezet6 

Szakmai es jogi szigna16: 

Ehrenberger Krisztina 
irodavezet6 

dr. Egervari Eva 
jogtanacsos 
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